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NOTA PRËVIA DA l.a EDIÇÃO

Sendo pràticamente inacessível o valioso Dicionário Musical de 
Ernesto Vieira (2.a ed. 1899) e incompletos os que se acham no mer
cado, passaram os nossos músicos a consultar o insuperável Musik-Lexikon 
de H. Riemann, quer na língua original, quer em alguma de suas tradu
ções, ou então o esplêndido Diccionarío Técnico de la Música ou ainda 
outra obra estrangeira.

Por admiráveis que sejam todos êsses trabalhos, não satisfazem, claro 
está, ao justo desejo de se verem têrmos e explicações em língua portu- 
guêsa. De envolta com isso ressentem-se da grave falha de não aver
barem avultado número de têrmos e explicações de coisas nossas, de ins
trumentos, de cantos, danças, costumes, etc. do Brasil. Da mesma forma 
faltam nestas obras informações mais ou menos completas sôbre música 
sacra que, com o renascimento da liturgia, não deixa de ter cultores e 
amigos em número sempre crescente e que, para muitos, continua sendo 
livro fechado a sete chaves.

Aumentando, assim, a extensão de têrmos técnicos a explicar e de 
assuntos gerais, desistimos, neste volume, da inclusão dos nomes, da vida 
e das obras dos músicos, matéria que, de tão vasta, reclama volume à parte.

Não querendo atribuir-nos conhecimentos que não podem ser nunca 
universais, tivemos a satisfação de dar, amiúde, a palavra a outros, por 
via de regra mestres na matéria, com manifesto proveito para o leitor.

Não está completo o nosso trabalho, e nenhum o será. Fétis, autor 
dos oito volumes da famosa Biographie universelle des musiciens et biblio
graphie générale de la musique, escreveu, em 1865, a Weckerlin, quando 
certo jornalista francês resumira seu juízo nas palavras “ travail colossal, 
mais in co m p le tS i dix personnes se mettaient à l’ouvrage pour faire dis
paraître ces imperfections, et si elles y employaient diz années de recherches, 
il en resterait encore.

Ajudem-nos, pois, os leitores a enchermos as falhas e a corrigirmos 
erros em possível edição nova.

F rei P edro  Sinzig , O . F. M .
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1 A

A ou a, primeira letra do alfabeto; 
vogal fundamental;

a) nota Inicial da escala alfab. (v. 
alfabeto), atribuída ao filósofo latino 
Anicius Boêtius (c. de 480 a c. de 525); 
denominação conservada na Europa 
do norte (Alem., Ingl. etc.) e substi
tuída nos países romanes por sílaba, 
sendo a chamado de lá:

a’” =  a triplo

a" =  a dobrado 

a' =  a médio

=  a pequeno

- (  ) A =  A grande
4̂ .  A -C  =  A contra

b) enquanto se empregavam anti
gamente as letras de a até p inclusive, 
outra maneira, atribuída ao Papa S. 
Gregório Magno (590-604), usava só 
as primeiras 7 letras, escritas com 
maiúsculas na escala mais grave; com 
minúsculas na média; com letras du
plas na terceira:

c) segundo o a médio, dado pelo 
cboé, a orquestra faz a afinação de 
seus instrumentos. Foi fixado, em 1858. 
pela Academia Francesa, o número de 
suas vibrações duplas em 435, ou 870 
simples. Não sendo seguida esta nor
ma por todos os Interessados, em nova 
convenção internac., feita, de 11 a 12 
de maio de 1939, em Londres, foi esta
belecido para o dito a (lá) médio o 
número de 440 vibrações duplas que, 
brilhante para os instr., exige não 
pouco das vozes humanas. Há esta
ções de rádio que transmitem regu
larmente êsse a (lá) médio de 440 
vibrações;

d) as letras do alfab. A -Z  e Aa-Zz 
são usadas nas extensas partes de 
canto ou de música inst., para facili
tar, nos ensaios, a repetição de tre
chos;

e) em manuscr. medievais, a é 
abreviação de altius, Iat., mais alto, 
mais agudo;

f) nas partes de coros, é abrev. de 
áltus, lat., contralto;

g) em antigas edições do canto 
gregoriano significa tonas primas, lat.,
1.° tom, chamado âórico;

h) a é preposição slmultàneam. 
portuguêsa e Italiana, empregada em 
muitas expressões: a doe (a dois) etc.;

c) em obras teóricas do passado, a 
(lá) é chamado alamiré, alami, amilá 
(v. alamiré).

AALA, ár., música considerada ele
vada, artística no Marrocos, executada 
por homens, ao sem dos kemendja, 
rébéb, alauâe e tar (v. êstes), contrà- 
riam. à griha, mús. ligeira, popular.

AARBI, ár., forma musical; v. Ará
bia-Argélia; — AARBI-BIT, ár., coplas, 
formando uma bit (=casa).

AB, ai., tem várias significações: 
para baixo!, dispense!, solte! — usa-
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abade

se no órgão, para dispensar registros 
ou combinações.

ABADE, abba, aremaico; ábbas, lat., 
superior de mosteiro com a "estabili
dade de lugar” , beneditino, clstercien- 
se, traplsta, com o uso dos pontificais 
e o direito de conferir a seus súditos 
as Ordens menores;

b) “A., na província de Entre-Dou- 
ro & Minho, vai tanto, como Cura” 
(Bluteau);

c) a., em Portugal, antigamente, ti
nha a significação de confessor; ldem 
na Espanha, já no tempo dos godos;

d) inúmeros a., à frente de comu
nidades religiosas, transformaram seu 
mosteiro em centro de atividade mu
sical e tornaram-se beneméritos pelo 
estímulo dado aos estudos de ciências 
e belas artes, pela confecção e con
servação de preciosos manuscritos (en
tre os quais obras primas de celebri
dade mundial), pela fundação e ma
nutenção de escolas, formação de 
cantores, cientistas, coros, etc.;

e) Interessa aos cantores da missa 
saber que na celebração desta o' a. 
tem alguns privilégios episcopais;

f) em siríaco e etiópico, título dado 
aos bispos.

ABADÊSSA, prelada do convento de 
religiosas beneditinas etc. Não poucas, 
nesse cargo, exerceram em prol da 
mús. uma atividade análoga à dos 
abades.

ABADIA, "benefício, ou Igreja, que 
tem êste nome, ou mosteiro, em que 
vivem Religiosos debaixo da obediên
cia de um Prelado” (Bluteau). Muitas 
a., com bibliotecas e manuscritos In
substituíveis como Montecasslno, S. 
Paulo, Metz, Reichenau tornaram-se 
fontes incomparáveis p. a musico- 
logia internacional, sendo de lamen
tar profundam, que não poucas te
nham sido destruídas, totalm. ou em 
parte (Augsburgo, Munique, etc.) na 
guerra de 1039 a 45.

ABAFADOR; lt. sordino; disposição 
mecânica p. diminuir a Intensidade 
de som de vários lnstr.

a) Nos instr. de sôpro de metal 
(clarins, trompas etc.), a mão ou um 
pedaço de madeira furada, da fcrma 
de pavilhão (a parte aberta e larga 
do instr.), metido neste (chamado 
também campânula), não só reduz a 
Intensidade, mas também modifica o 
timbre e a altura do som;

b) no piano, o a. consiste num 
martellnho revestido de feltro que, 
qual cunha, entrando entre as cordas 
vibrantes, diminui ou suprime as vi
brações;

c) no violino, na viola e no v. ceio, 
uma peq. pente, colocada no cavalete, 
Impede a êste transmitir tôdas as 
vibrações à caixa de ressonância;

d) no tambor, na caixa etc., basta 
p. o mesmo efeito, um pedaço de pano 
metido entre a corda e a pele;

e) no órgão, parte dos registros 
costuma ser acondicionada em caixa 
provida de venezianas que, fechadas, 
abafam o som.

A BALLATA, it., à maneira de ba
lada.

ABÁNHÊENOA, lingua geral flores
cente no Brasil durante dois séc. e 
pouco.

ABARITONADA, voz com timbre de 
barítono.

ABASSAMENTO Dl VOCE, (abrev. 
abb.) diminuição da sonoridade da 
voz; — ABASSARE, abaixar.

ABAT-VOIX, fr„ "construção fora 
d’um klosque ou d’uma cêna para le
var os sons aos ouvintes” . (Jacquot).

ABBANDONANDOSI, it., com emo
ção; — ABBANDONARE, deixar; — 
ABBANDONATAMENTE, lânguido.

ABBASTANZA, it.. bastante.
ABBELLIMENTO, ABBELLITURA, 

lt., ornamento.
A, B, C. a) “É uma cantiga popular 

muito espalhada—diz Lucas A. Bolteux 
(Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Br., vol. 
184, de 1944, no estudo Poranduba 
Catarinense, p. 3-92) — que consta de 
uma série de 25 ou 26 quadras, sendo 
a inicial de cada uma destas uma
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3 A, B, C

letra do alfabeto, em sua ordem na
tural, incluído, quase sempre, o til.” 
Dá exemplos: A, B, C das Flôres:

Angélica branca, dobrada, 
alentos, também vigor; 
alentos para resistir 
ao teu lábio tentador.

Borboleta côr de rosa 
sabe merecer perdão; 
eu quero sofrer sentença, 
protestos por tua mão.

Cravo roxo, sentimento...

Boiteux ainda reproduz o A, B, C da 
despedida; — o da moça queimada, 
— o da miséria.

S. Catarina não é o único Estado 
onde se usavam as cantigas A, B, C.

São variadíssimas essas cantigas. 
Luís da Câmara Cascudo (Vaqueiros 
e Cantadores), falando do nordeste, 
chama-as de "versos narrativos. Con
tam a gesta dum boi, dum touro, dum 
bode, duma onça sussuarana. Não há 
A, B, C satírico. Os criminosos que 
deixaram renome de comprovada co
ragem no sertão, possuem um poema 
registando-lhes a vida ou um episódio 
mais famoso. . .  A menção mais antiga 
que encontrei de versos dispostos em 
ordem alfabética é uma poesia de
S. Agostinho, escrita em 393, o Psal- 
mus contra partem Donati, também 
chamado psalmus abecedarius."

Citando outros exemplos antigos, 
entre os quais um de Camões, repro
duz o A, B, C do cantador Hugolino do 
Teixeira (1832-95), o famoso Mestre 
Gulino, outro dos Negros, colhido por 
Leonardo Mota (Sertão Alegre) :

Agora tocou a sorte 
dizer o que o peito sente, 
falar dos 13 de Maio 
que também querem ser gente.

Bacalhau de couro cru 
com três palmos de comprido, 
é o que dá ensino a Negro 
mode não ser atrevido.
Comendo peia no lombo 
Negro vivia tossindo; 
mas hoje, como estão fôrro, 
do tempo vivem se rindo...

Seguem o A, B, C da Batalha do Ro- 
ário, o de N. Senhora Aparecida, en

quanto José A. Teixeira (Folklore 
Goiano) dá um A, B, C da Revolução, 
o Regimento revolucionário, outro da 
Crise, um da Dificuldade do Pobre, um 
humorístico: Casamento do Tucano 
com a Gralha;

b) outro gênero de A B C—musical 
foi publicado, em 1881, pela “Vie pa- 
rlsienne” : dados blo-bibliográficos de 
caráter humorístico, de um grande 
mestre por letra (faltando J. S. Bach 
e Händel), sendo cada letra acompa
nhada de desenho apropriado. As ex
plicações seguem esta ordem: pessoa 
— obras principais — dizeres da crí
tica — atitude a observar na audição 
das obras. Êsses A B C , não muito ra
ros, têm o mérito de fazer conhecer 
opiniões da respectiva época, confir
madas, ou não, pela posteridade.

É bem diferente e muito mais com
pleto o A B C  mus. de Johann Peter 
Lyser, cujo bom humor não faz ver 
que o autor, freqüentem., sofria as 
maiores privações, inclusive fome. Diz 
na instrutiva e variadíssima pág. de 
título, que seu livro ensina o conhe
cimento das notas, dos acidentes c 
das claves, quando, de fato, trans
mite conhecimentos multo mais com
pletos. Servindo-se dos nomes alemães 
(inglêses etc.) das notas: c, d, e, f, g, 
a, h, e de alteradas, como mi bemol 
(es, em al., ou s ) , faz aprender êsses 
nomes por desenhos apropriados 
(acrescentando as letras que faltam 
na escala musical); assim uma pauta 
com as notas lá, fá, fá, ml (em al. 
a-f-f-e) acompanha o desenho dum 
macaco, cujo nome em al. é: Affe; — 
uma lebre em plena corrida explica
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übdänipfen 4

as notas si, lá, lá, mi bemol, mi natu
ral (em al. H-a-a-s-e), Isto é, o nome 
da lebre: Haase.

ABDAMPFEN, al., diminuir, abafar, 
suavizar.

ABEMOLADO; “vem da figura, a 
que os músicos chamam B Mol & vai 
o mesmo que brando, & doce. Hum 
breve a. suaviza, mas se he por multo 
tempo desentôa.” (Varela, Núm. Vo
cal, p. 174); — "Voz abemolada. Bran
da, suave &c.” (Bluteau).

ABENDLIED, al., canção noturna.
A BENE PLACITO, lat., à vontade.
ABERTO, adj. empregado a) dos 

tubos de órgão não fechados na ex
tremidade; — b) da voz humana e 
do som instr. não velado.

ABERTURA, fr. ouverture; it. over- 
tura; lngl. overture; introdução ou 
prelúdio de ópera, opereta, oratório, 
etc. É, freqüentem., a exposição resu
mida da obra que segue; a da ópera 
GUARANI, de Carlos Gomes, é tida 
como quase um segundo Hino Nac. 
Bras. — Distinguem-se várias formas:
a) da sonata, usada geralm. nas a. 
de concertos; — b) do patpourri 
( fr .): mistura dos trechos de maior 
efeito; — c) de motivos tirados da 
obra e desenvolvidos autôncmam. 
(prólogo sinfônico). A a. mais antiga 
tinha o nome de intrada, sinfonia, 
tocata (it.).

ABESSÍNIA MUSICAL — Habesch. 
a região dos Alpes africanos setentrio
nais do leste, é um planalto de 2 a 
3.000 m. de altura, habitado, prova
velmente, a princípio por negros, 
conquistado em meados do séc. 7 a.C. 
pelos egípcios que fundaram o reino 
de Axum. De acesso difícil, não foi 
invadido, como os países vizinhos, 
pelo islamismo. Só no meado do séc. 
IV, o cristianismo entrou por Fru- 
mêncio (sagrado bispo por S. Ataná- 
slo) e Aldeslos, fazendo Axum parte 
do patriarcado alexandrino, e tendo 
por sede Abuna, cujo Metropolitano 
tinha 6 bispos sufragâneos. Chegando 
aí ao auge do poder, Alzanes se pro
clamou rei de Axum, rei dos home-

ritas, sabeus e etíopes. Êsse último 
nome continua caro à A., que o encon
tra citado na S. Escritura: Ithjopjâ, 
continuando a lingua ge’ez a ser usa
da na liturgia. A A., tendo por algum 
tempo o cristianismo como religião 
oficial, foi baluarte cristão na África, 
até que, no séc. VI, entrasse a heresia 
de Eutyches, com a separação da Igre
ja católica. Embora tivessem sido con
servados os dogmas principais, en
traram superstições e não poucas 
tradições judaicas, como, ao lado do 
batismo, a circuncisão; ao lado do 
domingo, a santificação do sábado. 
Em fins do séc. XIII, a nova dinastia 
afirmava descender dlretam. de Salo
mão e da rainha de Sabá (Makedâ). 
Em 1854, o Rãs (chefe) Kâsa se procla
mou Imperador Teodoro II, destacan- 
do-se depois Johannes II, vencedor do 
Mahdi e dos italianos; — M?nelik II 
que obrigou s italianos a reconhecer 
a independência do país; — Ras Ta- 
fari, desde 1930 Negus Negesti (“Rei 
dos Reis” ).

O terreno da música profana é re
sumido pela palavra zafan, cant', 
dança. Esta pode abstrair de instrum., 
contentando-se com palmas e, no fim, 
gritos alegres: lélé, no que Mondon- 
Vidailhet vê uma reminiscência do 
hallel israelita, o nosso alleluia.

Mais elevado do que o canto popu
lar comum, é o leqsn, lamento em 
ocasiões trágicas, exprimindo dor ou 
vingança; é cantado pelas mulheres. 
Há tôda uma classe ou corporação de 
cantores, os lalibalotch (pl. de láli- 
balâ), lázaros ou descendentes de le
prosos que só podem cantar durante 
a noite, tendo que desaparecer com o 
levantar do sol. Começam a cantar 
por sexo, juntando depois as vozes, 
em harmonia simples, formada pela 
têrça, e acrescentando à melodia vo- 
callzos às vêzes estupendos que emo
cionam.

Enaltecendo feitos bélicos, o canto 
chama-se fakará; moucho são coros 
improvisados (por x. no pranto por 
falecidos), cujo amwâch, chefe, entoa
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Abessinia

INSTR. DA ABESSINIA — 1) baganã, gr. lira ou harpa; — 2) n' anais’ el, sistro;
— 3) kabaro, liiróale de igreja; — 4) kír.ir, com o pleclro m.imetchá ou tcherá match;
— 3) wachent, flageolet; — 6) massanqo, d: 1 corda, com o ya massanqo qasl, arco;

— 7) pedras sonoras.
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Abessínia musical fi
o canto, sendo o estribilho cantado 
por todos, com efeitos de allontanan- 
do (v. êste) e diminuendo, pela abs
tenção sucessiva de cantores, até res
tar uma só voz que deixa o canto aos 
poucos m:rrer.

Outra organização é a dos azmari, 
de cunho medieval que, como canto
res ambulantes a serviço dum prín
cipe ou um dos grandes da terra, 
percorrem o país, fazendo-se acom
panhar pelo m ssanqo, instrum. ru
dimentar, de uma só corda; embora 
comentem os acontecimentos com sar
casmos, costumam ser respeitados, o 
que não impede que alguns paguem 
a crítica com a vida; improvisam por 
ocasião de casamentos, etc., e consti
tuem o jornal vivo da A. Não faltam 
trovadores do sexo feminino, tendo 
se distinguido, na visita de Mondon- 
Vidailhet, a cantora Tadigâ. Sobe de 
importância o canto que se faz acom
panhar pelo kerâr, primitiva lira ou 
citara, e o canto ao som do baganâ, 
a lira ou harpa da A., cabendo a cada 
um dêsses cantos determinado gênero 
de poesia; (v. gravuras à p. 5).

Sobressaem entre os INSTRUMEN
TOS DE PERCUSSÃO a) o negârit, 
timbale muito sonoro, hemisférico, 
com pele esticada pelo legourn (tira 
de couro); a caixa do nsgârit é de 
madeira para os funcionários simples; 
de metal para os mais altos; de prata 
para o soberano; é tocado, com ba
queta ou maço de pau, antes das 
proclamações e atos públicos; forma, 
com a flauta embiltá e a trombeta 
malakat as te'emerta manghest, "in
sígnias do reino". A importância do 
negârit resulta do número de ins
trumentos usados quando os grandes 
seguem para o exército: os deájaz- 
mâtch são precedidos por 11 timba- 
leiros (ya negârit mâtch), montados 
em bêstas muares (ou pelo número 
que corresponde ao dos países admi
nistrados) ; os eas por 22; o impera
dor por 44; tocam alternados com os 
clarins;

b) o kabaro é o timbale reservado 
para o culto religioso; é mais alonga
do, tendo caixa de madeira, metal 
ou prata segundo a riqueza das igre
jas. Acompanha, nas procissões, o ta
bernáculo, onde é colocado o tabot, 
altar portátil, correspondendo ao “os- 
tensórlo dos nossos padres” (Mondon- 
Vidailhet). O cilindro do kabaro, cor
tado dos dois lados, em ambos por um 
pano, é coberto; é mais largo e sono
ro o que é tocado pela mão direita; 
acompanha o cantochão e as danças 
religiosas. A variante quandá-kabaro 
(vulgo karabo) é um tamboril menor, 
colocado sob o braço; o deb ambassá, 
citado por velhas crônicas, desapa
receu;

c) o atamo é pequeno timbale de 
madeira, correspondendo ao nosso 
tamborim; acompanha os cantos po
pulares e é usado para fins supersti
ciosos. Pertencem ainda a essa classe, 
como menos importantes: d) o dawal, 
sino; — marawat, sineta, substituídos, 
em igrejas pobres, por pedras sonoras, 
suspensas; o qatchél, matraca; — o 
t&anat^el, sistro metálico, às vêzes 
com artísticos ornamentos; — o t’aqá. 
grande régua de madeira, ferro ou 
cobre, batido com pequeno maço de 
pau, para substituir sinos e pedras 
sonoras de igrejas cristãs entre os 
muçulmanos.

De INSTR. DE SÔPRO encontram- 
se na A.: o malakat, trombeta, cons
truído em vários tamanhos e reser
vado para festas da côrte; são de 
bambu e terminam com pavilhão de 
cobre ou com uma cabaça. A armadu
ra é coberta, em tôda a extensão, por 
uma pele cuidadosam. curtida; a par
te externa do pavilhão leva miçangas 
ou conchinhas incrustadas; — a em
biltá, flauta da A., cujos orifícios se 
chamam bes ou vulgarm., qaãâadâ; a 
embiltá do culto sacro tem o nome 
de meçer-qannâ; — o wâchent, peq. 
flauta rústica; — zegouf, outra flau
ta; — ghenta, trompa, ambos hoje 
desaparecidos; t'aqâ, apito vulgar 
(nome idêntico com o da régua).
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7 Abessínia musical

Dos INSTR. DE CORDAS, o mas- 
sanqo já foi citado como instr. dos 
azmaris; a caixa de madeira selva
gem, chamada qori, disposta em losan
go, segura num braço, edjetâ, está co
berta duma pele de boi, curtida, com 
cavalete: faras. O nome da única 
corda, tchérâ, volta no do tocador: 
bâla-tchérâ, mestre da corda, ou tché
râ mâtch, batedor da corda. O arco 
é conhecido por massanquo qast, arco 
dom .; a crina por qast djemmât.

Pertencem aos INSTR. A PLECTRO: 
o kerâr, pequena lira dos trovadores, 
de 5 a 10 cordas tocadas com o ma- 
metchâ ou tcherâ match, plectro; — 
a baganâ, harpa a., maior que o keràr, 
julgada mais ou menos Idêntica com 
a de Davi; (grav. p. 5).

O chefe espiritual da A., chamado 
àbbâ ou abuna. com sede em Addis 
Abeba, é seguido em dignidade pelo 
etschege, abade geral dos conventos. 
As igrejas são pequenas, mas nume
rosas; os padres seculares, antes da 
ordenação, podem casar-se. Com a 
florescência do cristianismo coinci
diu a do canto sacro, como ainda se 
vê pela coleção de hinos sacros âeggwâ 
(ou degguâ), chamada por Mondon- 
Vidaiihet de “antifcnário de canto
chão” ; — o weddâse Mârjâm, cantos 
marlanos, ambos providos de neumas 
em prêto e vermelho; — masswâ’et 
parece corresponder aos nossos res- 
ponsórlos; — a liturgia dos tempos de 
jejum tem o nome: tsómâ deggwâ; a 
música llt. chama-se ziêmâ. Esta é 
atribuída a S. Yared, cujo canto subsis
tiu até Imam Ahmed que, no séc. XVI, 
conquistou a A., incendiando-lhe as 
igrejas; foi reencontrado mais tarde, 
entre outros, um qedâssê, ofício lit. da 
Missa. Existem ainda número extra
ordinário de salâm (salve) a Santos e 
recitatlvos para monges, e queniè, 
composições originais.

Os 3 modos da A. são o gheez 
(ge’ez) , ’ezel (èszd) e arârây (árâray) 
que, no entretanto, não se distinguem 
ciaram, como o nosso tom maior ou 
menor ou os tons gregorianos; com

êstes últim s, os 3 modos não podem 
ser comparados; antes tem analogias 
com o canto sírio e o  armênio.

Canto abissínio no tom èszd:

Sôbre as danças e a música profana 
foram colhidas muitas observações 
pelos missionários Capuchinhos, reuni
das por seu companheiro P. Glov. Ant. 
Cavazzl em Descrizione storica dei tre 
regni CONGO, MATAMBA ed ANGO
LA, situati nelVEtiopia inferiore occi- 
ãentale, e editadas pelo P. P. Alaman- 
dini da Bologna (Tivoli, 1931). As 
danças são classificadas de “ostenta- 
ção de sensualidade e fôrça bruta” ; 
a música popular, de “extravagante, 
desafinada, atordoante e enfadonha”.

Segundo esta fonte, dos instrum. 
mus. o mais nobre é o npungú, feito 
de madeira e peças de marfim, com 
orifícios "à maneira do pífaro” ; — o 
nsambi lembra a guitarra espanhola, 
sem fundo, com cordas de fibras de 
palmeira, e é "tocado sem arte” ; — a 
longa consiste em duas campainhas 
de ferro, como as que o gado europeu 
traz no pescoço; tocam-se com um 
pedaço de madeira; — o instr. de 
percussão ngamba ou ingomba (cha
mado por Baccarl de tam-lam) é feito
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y abreviações

dum tronco escavado e coberto numa 
das extremidades; o tocador acompa- 

nha-o por movimentos do busto e com 
urros; — é parecido com êle a ndunga, 
de proporções menores, batida com 
um pedaço de lenho redondo e pesa
do; — os governadores das províncias 
e os reis mandam tocar em sua pre
sença o ndembo, espécie de marim
ba, provida com 14 a 16 lâminas de 
ferro e outras tantas cabaças; (grav. 
p. 8).

As danças têm o nome genérico de 
maquina e ocupam boa parte dos dias 
e das noites; chamadas embora pelos 
missionários de lúbricas, o povo acha 
vergonhoso não as aprender. Distin
guem-se a quüangi, de certo "capri
cho poético” ; a maquina mafueta, de
cente, e usada nos bailes do rei, dcs 
nobres e das matronas; agitam-se 
nela cabaças vazias, nas quais se en
cerraram pedrinhas; — o mampombo
é chamado de vergonhoso, sujo e dia
bólico; — são considerados igualmen
te livres e reprováveis o npanbuaimi,
quitombe, a quiscia e a quingasia, eir> 
redor da fogueira, com movimentos 
do ventre, havendo nos intervalos far
tas comidas e bebidas. A paixão pela 
dança é tão grande que por ela gas
tam tudo, prejudicando as próprias 
famílias; a "poesia” das danças se 
reduz a gritos e barulho infernal.

LIT. — Cardial Gugl. Massaja, Cap., 
I Miei Trentacinque Anni di Missione 
Nell’Alta Etiópia; Roma, Tlp. Poli- 
glotta di Propaganda Fide, 10 vol., 
1885-92; — Egon Wellesz, Studien zur 
aethlop. Klrchenmusik ("Oriens Chris- 
tianus” , de A. Baumstark, 1920); — 
Coulbeaux, Hist. polit. et relig. de 
1’Abysslnle, 3 vol., Paris. 1930; — M. 
Cohen, Chants éthiopiques, 1931; —
J. M. Harden, The Anaphora of the 
Ethlopic Liturgy, 1929; — Grove, Dict. 
of Music and Musicians, supplem., 1940, 
p. 179 ss. — Aãler, Handbuch der 
Muslkwissenschaft, i. 138; — M. Mon- 
don-Vidailhet, La Musique Éthlopien- 
ne (A. Lavlgnac et L. de la Laurencie: 
Encyclopédle de la Musique, Paris,

1922 — I, p. 3179-3196); — Amato, Dà 
Adua a Addis-Ababa, Salerno, 1898.

AB INITIO, lat., do princípio; it. 
da capo.

ABÓBADA PALATINA, “a parte 
dura, óssea e côncava que se estende 
do véu do paladar até os dentes inci
sivos superiores." (Lopes Moreira: 
Comp. de Técnica Vocal, p. 69).

A BOCCA CHIUSA, it., à bôcã fe
chada; recurso do canto, suprimindo 
a pronúncia de palavras e emitindo 
o som através dos lábios fechados, 
para imitar instrumentos; pode ser 
de notável efeito; o excesso cansa.

ABOLAR, v., cantar ao gado; — 
ABOIO, toada monótona dos vaquei
ros do norte, chamando ou levando 
os seus bois. “Êste canto, quase sem
pre sem letra expressa, mas célebre 
pela originalidade característica da 
sua criação campestre, é monossi
lábico e simplesmente representado 
pelas vogais A-U, alternativamente 
n'uma melodia terna e apaixonada.” 
(Enc. e Dic. Int.)

ABONAR, resolver uma dissonân
cia; — ABONO, resolução duma disso
nância. "As três partes de que se 
compõe uma prolongação: prepara
ção, prolongação e resolução, eram 
designadas por prevenção, lig-áara e 
desculpa ou abono.”  (Vieira).

ABOUBATH, ANBOUBAH, flauta 
síria.

ABREGÊ, mecanismo do grande 
órgão que transmite o movimento das 
teclas às resp. válvulas dos someiros.

ABREVIAÇÕES, a) é notável o nú
mero de a. na música, enumeradas 
geralmente sob a respectiva palavra 
que convém consultar, a saber: an
damento, arpejo, articulação, intensi
dade, oitavas, ornamentos, pausas, re
petição (de compassos, figuras, valo
res, etc.), bem como as próprias letras 
como sejam m.s. (manu sinistra), p 
(piano), etc.

b) o sinal de repetição: as pala
vras bis ou due volte mandam repetir 
o respectivo trecho;
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c) a. na escrita musical fazem ga
nhar espaço e diminuem o trabalho 
do autor ou copista:

d) tendo um ou mais instrumentos
passagem igual à de outro, pode-se es
crever na partitura, nas respectivas 
partes, em lugar das notas musicais, a 
palavra col violino (se a melodia fôr
idêntica com a dêste), ou col basso, 
etc., se fôr êste o caso;

e) na repetição de ligaduras, stac- 
cato etc., os respectivos trechos podem 
levar, em lugar das indicações habi
tuais, a palavra simile:

ABRUZZEN OBOE, A B R U Z Z E N - 
SCHALMEI, al.. uma espécie de pífaro 
pastoril, tocada nos Abruzzos; muito 
parecida com zambr (charamela) 
dos árabes.

ABSATZ, al., divisão, frase; — AB- 
SETZEN, v. al., separar (frases musi
cais) .

ABSCHIED, al., despedida (titulo de 
músicas).

ABSCHWELLEN, al., decrescendo,
diminuir.

ABSOLUTA, é a música que (con
trariamente à descritiva ou progra
mática) não visa despertar determi
nadas idéias. Consideram-se música a. 
fugas, cânones etc.; não-absoluta: 
canções, danças, óperas, etc.

ABSOLUTE PITCH, ingl.. ABSOLU
TES GEHÖR, al., v. ouvido absoluto.

ABSOLVIÇAO DOS DEFUNTOS, ce
rimônia solene depois da Missa de Re
quiem e nos enterros, junto ao caixão
mortuário (absolutio ad feretrum,
lat.) ou junto à essa (abs. ad tumbam,
lat.). cantando o côro o responso Li
bera me (v. êste) e vários versículos. 
Nas exéquias dum Papa, Cardial, Ar
cebispo, Bispo, Imperador e Rei, a a. 
é dada 5 vêzes, por vários membros 
do clero.

ABSTOSSEN, al. a) staccato (v. 
êste); — b) largar (um registro do 
órgão).

ABSTRATOS, (fr. abrégés) são, nos
órgãos mecânicos, aquêles dispositi
vos que, em vez de apertar, puxam 
outra parte.

ABSTRICH, al., arcada (do violino) 
para baixo: |~j.

ABSTUFUNG, al., graduação di
nâmica.

ABUB, ABHUB, instrumento de so
pro dos antigos judeus. Segundo Pe- 
drell, um a. delgado, guarnecido de 
ouro, era guardado no templo de Sa
lomão, em Jerusalém. Jacquot escreve 
ABUD e ABHUD.

ABUNA, ABUNA, “He o nome. que 
os Abexins, ou Cristãos da Etiópia dão 
a seu Metropolitano. Na linguagem 
dêstes povos a. quer dizer Nosso Pa
dre.” (Bluteau). O nome interessa aos 
que se ocupam com o canto litúrgico.

ABWECHSELN, al., alternar.
ACADEMIA, praça de Athenas, on

de Platão fazia suas preleções; passou 
a ser o nome de avultado número de 
sociedades e institutos protetores das 
belas artes, não poucos de caráter ofi
cial. Há conservatórios e até óperas 
que adotaram êsse nome. Entre ou
tros: A Academy of ancient Music
(1710-92) em Londres cultivava mús. 
antiga; — a Académie (nationale, im- 
périale, royale, conforme a época) em 
Paris é a Grande ópera, fundada em 
1669; — a Academy of music de New 
York é o próprio edifício da ópera, des
tinado a concertos. Nos tempos dc
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Il Achegas para a hist, tia mus. ein Port.

Haendel florescia em Londres a Aca- 
demy dos italianos; a de Breslau é 
para música sacra: Akademisches Ins
tituí für Kirchenmusik.

Na Itália, Accademia é o têrmo em
pregado para concertos.

Sob Luís XIV foi fundada em Paris, 
depois da A. de pintura e escultura. 
outra de dança, em 1661, seguida em 
1856 por uma segunda A. imperial de 
dança.

ACADEMIA BRASILEIRA DE MÚ
SICA — inaugurada a 24-XI-1945, tem 
como presidente o compositor H. Vila- 
Lobos, e como secretário geral o Dr. 
Andrade Muricy. Das 50 cadeiras, 40 
são p. compositores, 10 p. musicólo- 
gos; é de 20 o núm. de sócios corres
pondentes, brasileiros ou não. Mani- 
festaram-se desejos de reservar uma 
seção para intérpretes.

ACALANTO ou ACALENTO, canção 
de berço.

ACALISTO. e ACATHISTUS. hino 
noturno à SS. Virgem, na Igreja gre
ga. — LIT. Tillyard, Byzantine Music 
and Hymnography, 1923.

ACAMPAINHAR, dar a forma de 
campainha.

ACANTOCHANADO, à maneira do 
canto gregoriano.

A CAPPELLA, it., música vocal sem 
acompanhamento instrumental; têr
mo substituído, freqüentemente, no 
Brasil, por orfeônico; v. capela. LIT. 
— Handschin, Die Grundlagen des a- 
cappella-Stils, 1929; Kroyer (em “Kre- 
tzschmar Festschrift” ) . 1918.

A CAPRICCIO, it., à vcntade.
ACBABE, monocórdio persa em for

ma duma caixa coberta de pele, e 
munida de largo braço com uma única 
corda que era tocada por um pequeno 
cilindro Impregnado de resina.

ACCAREZZATO. ACCAREZZEVOLE. 
it, carinhoso.

ACCATABULA, (lat. acetabulum). 
derivado do árabe, nome antigo de cim- 
balo. Segundo outros, teria sido um ins- 
trum. de percussão, do gênero do gon
go (v. êste) ou tantã chinês, idêntico 
com o crepitaculo dos Italianos.

ACCEL., ACCELERANDO, it.. apres
sando o andamento.

ACCENTATO, it.. acentuado; — AC- 
CENTO, it., acento; — ACCENTUA- 
TO. it., acentuado.

ACCIACATO, it, impetuoso; — AC- 
CIACATURA. impetuosidade.

ACCOMPAGNAMENTO, it., acompa
nhamento (v. êste).

ACCOPPIAMENTO, it., acoplamento, 
é. no órgão, a ligação de registros ou 
teclas; antigamente, nome dum regis
tro; flauta de união; Coppelflôte, al.; 
— A. ACCENTUATO, it., disposição no 
órgão que permite destacar e acen
tuar qualquer tom do teclado (ligan- 
do-se-lhe o de outro registro); — A. 
COLLETIVO ou GENERALE. it., meio 
de fazer funcionar. Dor um movimen
to, tôdas as ligações; — A. DELLA 
SUPEROTTAVA, it.. liga com a nota a 
sua superoitava; — A. Dl OTTAVA, it., 
junta a oitava; — A. MELODICO, it.. 
faz a melodia ser acompanhada pela 
oitava mais alto; — ACCOPPIATO, it., 
ligado, unido.

ACCORD, v. amphicordum.
ACCORDARE. it., afinar; — ACCOR- 

DATORE, it., afinador; — ACCORDA- 
TURA, it., afinação (v. os resp. têr- 
mos portuguêses).

ACCRESCENDO, it., aumentando a 
sonoridade.

ACEMETOS ou AKIMITOS, "comu
nidades de religiosos que se sucediam 
para cantar o oficio divino de dia e 
de noite, sem interrupção. O seu pri
meiro ccnvento foi fundado no fim 
do século IV, por S. Alexandre, nas 
margens do Eufrates. Espalharam-se 
no oriente e foram suprimidos por 
aceitarem a heresia de Nestório.” 
(Enc. e Die. Int.)

ACENTO, ACENTUAÇAO, O desta
que de sons, acordes, sílabas ou tre
chos (v. métrica e ritmo).

ACENTUAR, destacar uma nota, sí
laba ou um período.

ACETABULUM, v. accatabula.
ACHANTIS. v. África musical, p. 21.
ACHEGAS PARA A HISTÓRIA DA 

MÚSICA EM PORTUGAL. Título geral
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de Importantes estudos de Mário Sam- 
payo Ribeiro: 1.° A obra musical áo 
Padre Antônio Pereira de Figueiredo; 
Lisboa, 1932; — 2.° Damião de Góes na 
Livraria Real de Música; Llsbca, 1935; 
— 3.° A música em Portugal nos sé
culos XVIII e XIX; Lisboa, 1936; —
4.° As “guitarras de Alcácer" e a "gui
tarra portuguêsa” ; Lisboa, 1936; — 5.° 
Os manuscritos musicais ns. 6 12 da
Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra; Coimbra, 1941.

ACHERAIRAÜM, dança dos índios 
mundurucus, no Pará (C. Gondlm).

ACHT, al., oito; ACHTEL, al., 1/8, 1. 
é: colcheia; — ACHTFUSS, al., regis
tro de 8 pés (no órgão); ACHTSTIM- 
MIO, a 8 vozes.

ACIDENTAL, nota que não faz par
te do acorde, como a de passagem, o 
apoio iapojetura), a prolongação, a 
sincopa (os músicos costumam dizer 
"sincopa", em lugar de "síncope” ), o 
pedal, a antecipação (v. estas).

ACIDENTE, nome genérico dos si
nais de alteração duma nota. O sus
tenido (Jf) eleva o som por uma se
gunda menor, isto é. meio tom; — o 
sustenido dobrado (x )  por um tom 
inteiro, quer dizer, uma segunda 
maior; o bemol (j )̂ e o bemol dobra
do ( ^ )  o abaixam na mesma pro
porção; o efeito do sustenido ou do 
bemol é neutralizado pelo bequadro 
ffa): — v- diesis.

Os acidentes só valem para o com
passo, em que estão, salvo o caso de 
se ligarem notas com a., e da mesma 
altura, em dois ou mais compassos. 
No canto gregoriano, o bemol (único 
acidente empregado) vale — salvo o 
caso de transposições — até o próximo 
sinal de pausa ou respiração.

Havendo necessidade de um ou mais 
acidentes para tôda uma peça. êles 
são escritos no princípio da pauta, 
logo depois da clave.

ACIOR, asor, assor, haçor. instru
mento bíblico, v. asor.

ACLAMAÇÕES, saudações feitas, 
desde o século XIII. no fim da sagra
ção episcopal e abacial, bem como

em outras ocasiões festivas. "No Im
pério Romano havia a., faustas, & 
Infaustas, honorificas, & Ignominiosas, 
com que manifestava o povo a sua 
boa, ou má vontade, em festas solem- 
nes, em triumphos, & desponsórlos, 
nos theatros, no fim das Tragédias, 
cu Comédias. O estilo das a. faustas. 
& festivas era êste: Dii te servent. Dii 
conservent. Dii te perpetuent. — Feli- 
citer. Felicissime vivas. Vinoas. Va- 
leas. — Felix imperes. Multi anni 
Regi. Multi anni Reginae, Sic.

As a. infaustas, ou lmprecaçoens 
erão por êste modo: Memória ábolea- 
tur. Statuae detrahantur. In crucem 
tollatur. Cadaver trahatur. Ubicumque 
feriatur. Vivi exurantur. — Corpus ra
mo sepeliat. Effodiantur ossa. Exhu- 
mentur. — Maios annos. Anathema 
sit. Tolle, Tolle, Tolle de terra, &c.” 
(Bluteau).

Nas sagrações etc. ainda hoje são 
usadas as a. também no Brasil, em 
tom gregoriano cu outra música.

ACOCOTL, antiquíssimo Instrumen
to de sôpro dos mexicanos que, às 
vêzes, chega a 2 e mesmo 3 metros 
do comprimento.

ACOFEN, trompa; v. Afrlca.
ACOMPANHADOR, a pessoa que 

executa o acompanhamento ao piano 
ou da maneira prevista pelo autor da 
música. Lembra Em. Vieira que o a. 
"não deve esquecer-se de que exerce 
um lugar subalterno; é cooperador e 
não operador."

ACOMPANHAMENTO; canções e so
listas. geralmente, precisam dum com
plemento; a segunda voz, em têrças 
e sextas, dá ao canto popular o cará
ter de a., como na forma primitiva 
êste caráter era e é dado por palmas 
rítmicas cu toques de Instrumentos 
populares, principalmente nos tem
pos acentuados.

Os instrum. próprios para o a. são 
os que permitem tocar acordes: pla
no, violão, cítara, harpa, órgão, or
questra. Freqüentem, encarregava-se 
o baixo de marcar os tempos fortes, 
sendo reservados os acordes para os
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lempos fracos. Desde o principio do 
século XVII, o a. era prescrito pelo
baixo cifrado (v. êste); no século XIX. 
esta forma cedeu ao a. escrito com 
tôdas as minúcias pelo compositor.

Culmina o a. nas grandes obras, em 
que o solista ao piano, no violino, etc., 
ou o côro de cantores é acompanhado 
pela orq., que de auxiliar passou a 
companheira, e, freqüentemente, por 
sua vez, se torna solista.

Para o cantochão, muitos entendi
dos preferem dispensar todo e qual
quer a. (P. C. Grossmann, Mus. S., 
1942, págs. 83/5-102/4). LIT. — Bridge,
Organ Accompaniment, 1877; Buck, 
Illustrations in Choir Accompani
ment, 1877; Forsyth. Choral Orches
tration, 1920; Hicken, Pianoforte Ac
companiment; Lindo, The Art of Ac
companying, 1916.

ACON CRITOFONE, in s t r u m e n 
to construído, em 1822, na Inglaterra; 
tinha a forma de lira antiga, sendo 
pendurado, com fios de sêda, no teto; 
comunicavam-se as suas vibrações ao 
piano, saltério ou tímpano colocados 
na mesma sala.

ACONTRALTADO, meio-soprano que 
desce quase como o contralto.

ACOPLAMENTO, v. accopiamento e 
registros mecânicos do órgão.

ACORDE, "Acorde, ou Acordo, é a 
concorrência de dois, ou mais sons
feridos no mesmo tempo... quer se
jam consoantes, quer dissonantes.”
(Fr. Domingos de S. José Varella: 
Compêndio de Música. Pôrto, 1806, pá
gina 17).

O a. perfeito é formado pelo con
junto duma nota com sua terceira e 
quinta:

Tom maior (<lc dó)

T i  nr n i  vi a
Tom menor (de Id)

O a. é caracterizado por sua tercei
ra, maior (constando de duas segun
das maiores) ou menor (quando uma 
das segundas é menor). No TOM 
MAIOR há acordes maiores no 1.° de
grau (tônica), ponto de partida da 
escala; no 4.° (subdominante) e no 5.° 
(dominante) ; — e acordes menores 
no 2.°, 3.° e 6.° degrau; o do 7.° (for
mado por duas têrças menores) cha
ma-se acorde diminuto.

No TOM MENOR, a dominante tam
bém tem a. maior, mas a tônica e a 
subdominante são caracterizadas por 
acorde menor; — o 2.° e o 7.° degrau 
têm acorde diminuto; — o 3.°, maior 
como o 6.°, tem a quinta aumentada.

Duplicando-se a tônica de cada a. 
(pela sua oitava), o a., então de 4 
vozes ou partes, não fica, por isso, 
alterado. As duas partes do meio cha
mam-se internas; a mais grave (bai
xo) e mais aguda (melodia), externas.

Se, em vez de ser duplicada a tô
nica, o a. fòr formado por 3 têrças que 
se seguem (como, no 5.° degrau de 
dó: soUsi-ré-fá), a última nota (a mais 
aguda) forma com a primeira (a tô
nica) o intervalo duma sétima, que 
ao a., então, dá o nome: a. de sétima
(no caso citado: a. de sétima da do
minante) . Êste a. de sétima pode ser 
formado em todos os degraus da es
cala, por ex„ no 2.°: ré-fá-lá-áó, e 
carece, como acorde dissonante, de 
resólução (v. esta).

Nem todos os a. de sétima são igual
mente satisfatórios; assim, o do 1.° 
degrau: dó-mi-sol-si (natural) traz nas 
partes externas forte dissonância.

Servindo a tônica do a. como nota 
mais grave, o a. está na posição fun
damental (assim: dó-mi-sol-dó); —
se, no entanto, a terceira passar a fi
gurar como baixo (mi-sol-dó), o a.,
nessa sua primeira inversão, é cha
mado de a. de sexta (visto que o novo
baixo, mi, forma com a tônica, que 
passou para o alto, o intervalo duma 
sexta); — na segund inversão, com
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a dominante do a. figurando de baixo 
(soZ-dó-mi), o a. é conhecido sob o 
nome de a. de quarta e sexta (já que 
o novo baixo, sol, forma com a próxi
ma nota do a., ao alto, dó, uma quar
ta; e com a seguinte, mi. uma sexta).

Para o a. final da peça reclama-se 
ordinariamente a posição fundamental.

O a., portanto, pode ser: 
perfeito maior, como: dó-mi-sol; 
perfeito menor, como: lá-dó-mi; 
de primeira inversão: mi-sol-dó; 
de segunda inversão: sol-dó-mi; 
de quinta aumentada: dó-mi-sol sust. 
de sétima do 2.° grau: ré-fá-lá-dó; 
de sétima da dominante: sol-si-ré-fá; 
de nona maior: sol-si-ré-fá-lá; 
de nona menor: sol-si-ré-fâ-lá bemol; 
de sétima de sensível: si-ré-fá-lá; 
de sétima diminuta: si-ré-fá-lá bemol.

Sôbre a ligação de acordes, v. enca
deamento.

ACORDEÃO, esp. acordeón; it. fi- 
sarmonica; port. harmônico ou har
mónio; al. Ziehharmonika; no Brasil: 
concertina, gaita, harmônica ou san
fona — caixa quadrilonga portátil, de 
lados elásticos, provida de lâminas 
metálicas ípalhetas, v. estas), colo
cadas duas a duas, inversamente; vi
bram as de uma série sob a ação do 
ar, ao se abrir o fole, e a outra série, 
ao fechar-se o fole. No fundo oposto 
ao teclado, outra série de palhetas, 
ressoando independentes do teclado, 
dão o acorde da tônica, ao abrir-se o 
fole, e o da dominante, quando êle se 
fecha; podem ser suprimidos, porém, 
êsses dois acordes, quando conve
niente.

O a. até 10 teclas é diatónico; dêsse 
número em diante, é cromático. Se
gundo Riemann, "os maiores e me
lhores acordeãos não são, na mão de 
tocadores hábeis, inteiram, despidos 
de valor de arte” ; — diz Pedrell que 
"no pasa de ser un joguete que el 
abuso ha convertido en incómodo”.

Foram construídos sob os mesmos 
princípios as eolinas (aeolinas), o élo- 
dicon (aelodlcon), a concertina, a har- 
moniflauta. o melofone, o órgão-violi- 
7io. o poikilorgue, etc.

ACORDEAO-CLARINETE, variante, 
na coleção de Sax.

ACORDEÃO DE PISTÃO, variante 
construída por Alexandre, com regis
tros diferentes.

ACORDEAO-FLAGEOLET, misto de 
acordeão e do órgão chinês, o cheng 
ou ceng; figurava na coleção de Sax.

ACORDEAO-FLAUTINA, do constru
tor Busson (1851) que inventou regis
tros e trêmulos.

ACORDEAO-PIANO, obra de Boulon. 
Paris (1852), que ligara êsses dois ins
trumentos um ao outro.

ACORDINA OU RELÓGIO MUSICAL 
(v. êste), construção de C. Soullier, 
em 1838; era provida de tubos metá
licos que indicavam as horas pelo 
acorde perfeito maior.

ACÔRDO, antiga espécie de grande 
violino com 15 cordas, que a cada 
golpe do arco, formavam acorde; o 
artista tocava sentado. O a. caiu em 
desuso pela pouca ressonância das 
cordas.

ACRAULIES, danças e festas dos 
ant. gregos à filha de Cécrops.

ACROAMA, nome dado pelos ant. 
romanos à música de caráter alegre.

ACTE, fr„ Akt, al., ato, parte da 
peça dramática.
. ACUCRIPTOFONE, espécie de anti
ga lira, sem corda, nem teclado, inven
tado, em 1822, pelo Inglês Wheatstone. 
Suspenso no teto com fio de sêda 
e sendo apertada uma mola, parecia 
desprender uma harmonia que, na 
realidade, provinha dum piano cônico 
e dum tímpano colocados perto (Jac- 
quot).

ACÜMETRO, instrumento para me
dir a extensão dos sons ao alcance do 
ouvido humano.

ACUSMATICO, o dom de melhor ou
vir do que ver.

ACÚSTICA, a) a ciência das leis 
do som. Êste só é perceptível ao ouvi
do humano, quando tiver pelo menos 
16 vibrações e não passar das 60.000. 
A intensidade (v. esta) do som depen
de da fôrça das vibrações; o timbre, 
da sua forma, pura ou misturada com
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sons secundários. As vibrações do cor
po elástico que produz o som, trans- 
mitem-se ao respectivo instrumento 
(caixa de ressonância, v. esta) e ao 
ar, com a velocidade de 340 m. por 
segundo, na temperatura de 16 C. São 
básicos os estudos de Helmholtz, Bla- 
sema, Stumpf, Jonquère;

b) as boas ou más condições de 
ressonância duma igreja, sala etc.

Sôbre instrum. acústicos, vejam-se 
corneta acústica, estetoscópio, porta- 
voz, ressonador. sereia, sonômetro. 
l i t .  — D. C. Miller, Science of Musical 
Sounds, 1916; P. C. Buck, Acoustics 
for Musicians, 1918; J. Redfield, Mu
sic: a Science and an Art, 1926; E. G. 
Richardson, The Acoustics of Orches
tral Instruments and of the Organ, 
1929; A. H. Davis, Modern Acoustics. 
1934; J. Jeans, Science and Music, 
1937; Stevens and Davis, Hearing, 
1938; Olson and Massa, Applied Acous
tics, 1934; W. T. Bartholomew, Acous
tics of Music, 1942.

ACUTA, lat., registro de órgão.
ADAGIETTO, it, dlmin. de Adagio 

(v. êste).
ADAGIO, it., expressão já usada em 

princípios do século XVII, significan
do andamento vagaroso, não tanto, 
porém, como lento. Na Itália, a. se 
aproxima do que em outras partes se 
chama “andante";

a. aparece ligado a outros têrmos: 
a. assai, muito de vagar; a. cantábile; 
a. con molt'espressione; a. patético; a. 
sostenuto (lento e sustentado).

ADAPTAÇAO, ajuste duma música 
a outra maneira de execução; por 
exemplo, dum côro misto a côro de 
homens, etc.; daí os têrmos ADAPTA
DOR, ADAPTAR.

ADASIO, it., igual a adagio; (v. ês
te).

ADDED SIXTH, ingl., sexta acres
centada ao acorde.

ADDOLCENDO, it., suavizando.
ADDOLORATO, it., doloroso, triste.

ADELFONO, instrumento de lingue- 
tas, construído, em 1818, por Vander- 
burghen.

ADEREÇOS, broches, colchetes, dis
tintivos, enfeites, insígnias, jóias, mo
numentos nas praças públicas, em ce
mitérios, etc., objetos de cozinha, de 
mesa, de outro uso cotidiano etc., fre
qüentem, ostentam motivos musicais. 
Assim, o Museu de Florença possui 
uma antiga gema com flauta de Pan 
tocada por um grilo; outra reproduz 
um camondongo trepando ao alto 
duma lira. É arte que atravessou s 
séc., em objetos de uso individual como 
de corporações etc.

À DEUX, fr., a dous; v. a due.
ADHARCAIDH CUIL, espécie de cor- 

namusa irlandesa (Pedrell e Jacquot).
ADIÁFONO, piano construído, em 

Viena, pelo relojoeiro Schuler que pre
tendia torná-lo de afinação inalterada, 
o que não conseguiu.

ADIRATO, it., irado, raivoso.
ADJÁ, sineta metálica dos negros da 

Bahia.
AD LIB., abrev. de ad libitum, lat., 

à vontade de quem canta ou toca; — 
nas partituras e partes instrum. sig
nifica que a parte assim designada 
pode ser suprimida sem prejuízo no
tável do efeito; o contrário é indicado 
pelo têrmo obligato, it., obrigatório.

ADMOESTAÇÕES, v. Sexta-Feira- 
Santa.

ADONIAS, festas de origem grega 
em homenagem a Adónis. Eram festas 
em que as mulheres entoavam cantos 
de dor acompanhados à flauta fenícia, 
(cfr. Enc. e Dic. Int.)

ADONICO ou ADONIO, verso ad., 
verso grego ou latino, composto de um 
dáctllo e de espondeu ou troqueu. Pela 
sua marcha convém a cantos joviais. 
Servem-se dêle principalmente para 
terminar a estrofe sáfica. O nome 
vem-lhe das “adônias” em que se fazia 
uso dêste ritmo. (Enc. e Dic. Int.)

ADONIME, flauta fenícia.
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ADONIÓN, canto guerreiro esparta
no, acompanhado por flautas chama
das tibiae ambulatoriae. lat. (Pedrell).

ADORAÇAO DA CRUZ, ato litúrglco 
na sexta-feira da Paixão, com o canto 
Ecce lignum crucis, cantado 3 vêzes, 
em tom cada vez mais agudo, alter
nadamente pelo celebrante com seus 
ministros e o côro.

ADORAÇAO DAS 40 HORAS e ADO
RAÇAO PERPÉTUA, quer dizer, expo
sição do SS. Sacramento da Eucaristia 
por 40 horas ou continuam., com ora
ções e cantos eucarísticos.

A DUE, it., à deux, fr., quer dizer 
que o trecho assim marcado é cantado 
ou tocado, com ou sem acomp., por 
dois solistas.

ADUFE ou ADUFO, pandeiro antigo, 
quadrado, sem soalhas (chapas metá
licas) , coberto dos dois lados como um 
tambor. É antiquíssimo, usado já pelos 
assírios, egípcios, hebreus etc. Cha
mado, na Biblia, de thoph, os árabes 
deram-lhe o nome de daff ou duff, os 
turcos de doeff, precedido do artigo al. 
com supressão do l. Bluteau define: 
“he uma espécie de pandeiro, & hum 
quadro vão de madeira leve, coberto 
com dois pergaminhos delgados com 
um cascavel dentro, & tocasse com 
todos os dedos, excepto os polegares, 
que servem só de o sustentar. He 
muito usado das molheres da Provín
cia de Transmontes." (Vocabulário).

“Consta de um pequeno barril com 
uma espécie de eixo no fundo, em 
tôrno do qual fazia escorregar uma ro
dilha de pano molhado. Produzia um 
som cavo, rouco, monótono e ao 
mesmo tempo retumbante.” (Alfr. 
Brandão: Os negros na hist. de Ala
goas) .

A-DUR, al., lá maior (lá-dó sust.- 
m l); a escala e o acordo de lá menor 
tem o nome de A-moll, al. (lá-dó-mi).

ADVENTO, (de aãventus, lat., che
gada) ; abrange hoje o tempo das 4 
últimas semanas antes do Natal. Não 
é, como a quaresma, tempo de luto 
nem de penitência, mas de recolhi

mento e preparação para a vinda do 
Salvador, tanto que, no 3.° domingo 
do a., a esperança se transforma em 
júbilo, tendo êste domingo, do IN
TRÓITO, o nome de Gauâéte. Durante 
o a., o órgão não toca na Missa can
tada e no Ofício Divino, com exceção 
do domingo "Gaudéte” e da vigília do 
Natal, bem como na Primeira Comu
nhão das crianças ou outra solenidade.

ADZANE, apêlo para a oração; v. 
Arábia (Maghreb).

AEDO, era o nome dado pelos anti
gos gregos a seu poetas que, ao mesmo 
tempo, eram cantores que se acompa
nhavam na lira ou citara.

AEGUAL, registro de órgão, de 8 pés.
AELODICÓN. espécie de harmónio, 

inventado, por Rectein, em 1820. Apa
receu em multas variantes, geralmente 
com o prefixo aelo (de aer, lat., 
a r ): aelodión, aelofón, aelo-pantalón, 
aeolina, aelo-meáicón, aelo-meloãicón, 
aelo-melodrión, aelos-clavier, aerofone, 
coraleón; v. acordeão.

AENATOR, nome dado pelos antigos 
gregos e romanos aos músicos com 
instrum. de sôpro, no culto religioso, 
no exército e nos jogos, i. é, aos bucci- 
natores, cornicines e tubicines.

AEOLIO, v. eolio.
AEQUAT, antigo sinal neumático 

para conservar o mesmo tom; v. 
neuma.

AÉREO, adj., suave, fino.
AERO-CLAVICÓRDIO, antigo instru

mento de cordas que vibravam pelo 
contato com o ar, como a harpa eólia. 
— Segundo Jacquot, espécie de cravo, 
inventado em 1790 por Tschirschki e 
Schele que, pela construção, se apro
ximava da harpa eólia, e pelo som da 
voz humana.

AEROFONE, v. aelodicón.
AEROTAVICORDE, instrumento 

apresentado, no ano de 1788, em Paris, 
sendo as cordas postas em vibração 
por meio dum arco e duma corrente 
de ar.

AES THERMARUM, lat., campai
nhas metálicas nas janelas dos ba

www.obrascatolicas.com



afinação

nhos públicos dos gregos e romanos 
que avisavam os fregueses de a água 
quente estar à sua disposição.

AEUIA ou AEV1A, abrev. usada em 
edições de canto gregor., em substi
tuição da palavra alleluia, cujas con
soantes foram omitidas.

AFASTADO, v. posição.
AFETAÇÃO, AFETADO, adj., diz-se 

de quem canta ou toca amaneiradu- 
mente, com falta de naturalidade; “he 
um nímio artificio, & demasiado pri
mor, que tira às acçõens, & palavras 
a sua singela, & natural perfeição.” 
(Bluteau.)

AFFABILE, it„ afável, carinhoso.
AFFANNO, it., angústia, aflição; — 

AFFANOSAMENTE, AFF ANOSO, it., 
aflito.

AFFATTO, it., inteiramente.
AFFETTUOSO, it., afetuoso, cari

nhoso; — AFFEZIONAMENTO, AFFE- 
ZIONE, afeição, carinho.

AFFILAB IL TUONO, it., sustentar, 
no canto, um tom igual.

AFFISSAMENTO, it., fixam., aten
tamente.

AFFOGATO, it., abafada a vibração 
(das cordas da harpa).

AFFRETTANDO, AFFRETTARE, AF- 
FRETTATO, AFFRETTOSO, it., apres
sando. ^

AFFUT, segundo Jacquot, instru
mento de cordas dos antigos hebreus.

AFINAÇÃO, a ação de afinar; apli
ca-se a determinado som, medindo-lhe 
as vibrações (veja-se “a, nota inicial"). 
Nos instrum. de corda, êstes são afi
nados encurtando ou alongando a res
pectiva corda. Os instr. de sôpro podem 
modificar levem, a afinação geral. No 
canto, a a. pressupõe um ouvido per
feito.

No piano, órgão, harmónio etc., a
a. não é feita rigorosam. segundo o 
número de vibrações de cada intervalo, 
mas por um modo temperado, isto é, 
levem, modificado; é que, por ex., o 
si, sétima do tom de dó maior, pelo 
núm. das vibrações não é idêntico com 
o si, têrça de sol maior, embora para 
ambos haja uma só tecla. E’ preciso.

pois, procurar um têrmo médio, acei
tável por ambos os tons (e os demais). 
Não fôsse assim, a oitava deveria ter, 
em vez de 12 teclas, nada menos de 
56, com o que a praxe pianística seria 
dificultada essencialm. Foi essa a tem
perada que mereceu um monumento 
de J. Seb. Bach no seu Das wohltem
perierte Klavier, "O piano bem tem
perado.”

A <z. do piano, seg. Riemann, é feita 
assim: estabelecido um lá, exato, de 
440 vibrações, são afinadas a oitava 
mais grave, lá, e a outra, mais baixo 
ainda, Lá, tôdas três absolutamente 
puras. Tocando o Lá grave, ouve-se 
bem a sua duodécima mV, pelo que não 
custa a a. desta nota e de sua oitava 
mais baixa, mi. Dando êste tom, o 
ouvido novam. percebe a duodécima: 
si’; afinado, estabelece-se a consonân
cia perfeita das duas oitavas mais 
graves: si e Si. Com êste, ouve-se a 
respectiva duodécima: fá sustenido, 
de cujas oit. graves: fá e Fá, ambos 
sustenido, se percebe nitidamente o dó 
sustenido. Chegando até aí, já pode 
ser examinada uma têrça, tocando-se 
o 1.° acorde: lá-dó sust.-mi. Do mesmo 
modo chega-se a obter novas duodé
cimas (ou quintas), até se voltar ao 
ponto de partida.

Pedrell recomenda outro caminho: 
pnrtlndo-se do mesmo lá’, é afinada a 
quinta inferior ré, como se vê pela 
pauta que segue (servindo a mínima 
de nota, com a qual a semínima tem 
que harmonizar):

Na orquestra, a a. do conjunto cos
tuma ser feita, partindo do som do 
oboé (ou clarinete); quando se trata 
de concêrto com plano, êste indica o 
seu lá aos demais instrumentos.
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Nas bandas militares, cujos lnstrum. 
são construídos de preferência em si 
bemol e mi bemol, a nota reguladora 
convém ser si bemol.

AFINADOR, a pessoa que afina o 
instr.

AFINIDADE DOS SONS, têrmo da 
moderna teoria especulativa sôbre 
conjuntos de sons. O próprio leigo na 
matéria facilmente percebe, se acor
des se seguem com agradável natura
lidade ou se são forçadcs. Riemann 
distingue 2 graus de a.: são parentes
de 1.° grau os sons dum mesmo acor
de; assim, dó tem afinidade com mi 
naturtíl, mi bemol e sol, seus compa
nheiros de acorde maior ou menor, de 
que é o fundamento; — com fá, lã, 
natural e bemol, do acorde de fá,
maior ou menor; — ainda de lá bemol
e mi bemol, como partes do acorde de 
lá bemol; — com lá e mi, fazendo 
parte do acorde de lá;

são parentes por a. de 2.° grau os 
sons que, não sendo de um e mesmo 
acorde, contudo têm parentes comuns 
de 1.° grau; assim, dó é parente de
2.° grau de ré, graças ao parente de
l.ó grau sol que, com ambos (dó e ré)
está nas relações de quinta; todos os 
outros sons são dissonantes.

A a. dos tons menores é explorada 
pelos compositores multo menos, do 
que a dos tons maiores.

A FIO DE LABBRA, it., canto leve, 
"à flor dos lábios” .

AFOFIÊ, pequena flauta de caniço, 
usada pelos negros da Bahia.

AFONIA, perda, momentânea ou 
prolongada, da voz; daí os adj. afônico
e áfono.

ÁFRICA MUSICAL — Êste segundo 
continente em tamanho, separado dos 
outros (depois de cortada a ligação 
com a Ásia pelo canal de Suez), com 
a falta de sinuosidades quase não tem 
portos e penínsulas. O planalto me- 
ridicnal e oriental tem um nível geral 
de 1.300 m. de altura, subindo ainda 
mais o do norte (equader, Abessínia); 
o Sahara forma a grande região de 
terras áridas, com desertos desolado

res. A população é calculada em 140 
milhões de hab., das raças branca e 
preta e cruzamentos delas. 58% se
guem religiões indígenas, com a 
crença num Criador, culto dos ante
passados, fetichismos e superstições. 
36% o mahometanismo; outros o cris
tianismo. Com exceção da Abessínia, 
dc- Egito e da Libéria, potências euro
péias partilharam o continente afri
cano, sobressaindo a Inglaterra e a 
França; Portugal possui a Angola, a 
Guiné, Moçambique no continente, os 
arquipélagos da Madeira e Cabo Verde 
e as ilhas de S. Tomé e Príncipe.

Um resumo satisfatório da história 
e do estado hodierno da A. m. ainda 
não existe. Contudo Julien Tiersot 
reuniu dados multo apreciáveis na 
Encycl. de Lavignac (I, páginas 
3197-3225). Ao partir Bonaparte para 
o Egito, levou, além da expedição mi
litar, sábios, arqueólogos, matemáti
cos, químicos, para conhecimento me
lhor do país. Não seguindo Méhul, para 
representar a mús., foi substituído por 
Villoteau, a quem se devem observa
ções preciosas sôbre a mús. dos árabes, 
barabrás, os hab. de Dongola, do Su
dão, Senegal, da Goréa, Etiópia, dos 
coptas etc. Sobrevieram, como fontes, 
o livro de W-aliaschek, Primitive Mu- 
sic, Londres, 1893; H. Schurtz, Urge- 
schichte der Kultur, Leipzig e Viena, 
1890: M. E. Grosse, Les Débuts de l’Art, 
Paris, 1902, — e as Exposições Univer
sais, para as quais a França mandara 
vir habitantes do Senegal, Dahomé, 
Congo, Madagascar etc.

Tiersot começa seu resumo com a 
BACIA DO NILO: os barabrás não di
ferem notàvelm. dos árabes; Violloteau 
apresenta dêles 4 cantos de dança, ex
celentes (“De l’État actuel de 1’art mu
sical en Égypte” ) , dando em outro ca
pitulo cantos de Dongola, “mais doces 
e melancólicos, do que barulhentos e 
alegres” . Acompanham-nos à guisarke, 
usada em tôda a Núbia, instr. seme
lhante à lira; sem chegar a formar 
acordes, dá a impressão de algo ds 
harmonia. Saint-Saêns (no 4.° “Bulle-
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tin de la Société franç. de musicolo
gie” ) reproduz um acomp. caracterís
tico da guisarke:

Na A. ocidental, o SENEGAL tem
mús. diferente das terras vizinhas e 
da Europa, merecendo estudos espe
ciais. Como entre todos os negros, os 
instrum. de percussão ocupam lugar 
proeminente. Sobressai o W a /o  (v. 
êste), existindo também uma harpa a 
10 cordas, chamada boulou; — o kasso 
tem para caixa de ressonância uma 
cabaça fechada por pele, sôbre a qual 
se estendem duas cordas vegetais; — 
a kora, propagada em tôda a A. equa
torial, é do gênero das guitarras e tem 
10 cordas (descrita por Lavlgnac, I, p. 
3224/5); é chamada pelo catálogo do 
Museu do Conserv. de Paris, erradam., 
de kasso; “as marchas guerreiras, diz 
Tiersot, executadas na kora, são extre
mamente agradáveis ao ouvido, mesmo 
ao do europeu” . Sôbre o canto no Sene
gal, os pouquíssimos exemplos que se 
conhecem, estão no tom maior.

Em DAHOMEY (GUINÉ), festas e 
divertimentos têm caráter quase só 
guerreiro. Os tambores avultam, cha- 
mando-se os maiores hungan, jokrl,
áangbé e apoka, o médio benbé, o
menor, tocado com os dedos, pesiu;
pertencem à mesma familla o cucu- 
gocu, um pedaço de bambu de 0,30 m. 
de alto, batido ruidosa e ritmicam. no 
chão pelos executantes sentados; — 
o han-hi é um cabaço embrulhado em 
fio cujas malhas seguram osslnhos, 
conchas ou pedrlnhas, recaindo nos 
movimentos sôbre o cabaço sonoro; — 
aouaga é a campainha de guerra. — O 
acofen consiste num dente de elefante 
com embocadura lateral; dá apenas 
um único som, rouco e grosseiro. É 
usada ainda uma variante da gui

tarra, de cana, com cordas de fibras, 
e pele estendida para corpo de resso
nância; — do mesmo modo uma es
pécie de harpa, montada sôbre pele 
estendida; — a voz, seg. Tiersot, mais 
serve para gritar do que para cantar. 
Contudo dá exemplos interessantes de 
coros em uníssono:

0b lioireos

Sôbre os ACHANTIS, vizinhos de 
Dahomey, há boas informações em 
Bowdich, Mission from cape coast cas- 
tle Aschantee. Londres, 1819, p. 361 ss., 
onde vêm numerosos exemplos de mú
sica; cantos e instr., freqüentem., for
mam acordes justos.

Uma visita de PAHOUINS, antropó
fagos do CONGO, permitiu observá- 
los às margens do Sena ou andando 
de canoa no rio, marcando o ritmo 
com fórmulas melódicas de dois gru
pos, como esta, bem marcada:

e oua ouq As harmonias,
-Jfy J  j  J  [■ ==■ às vêzes, forma- 

 ̂  ̂ -  a  a  vam acordes per-
* f  {  feitos, sem ex- 

oua oua clusão de nona. 
de sétima e de quartas, terminando 
em uníssono.

Na A. DO SUL. Stanley se surpreen
deu com os tradicionais gritos de 
guerra: oog-hou! ooh-hou-hou-hou!,
graves, prolongados, melódicos e rít
micos, com variantes de vociferação 
musical; com as danças e os coros de 
homens, mulheres e crianças. Ouviu 
a música e o canto ligados a tôdas as 
ocupações do dia e perdeu um de seus 
oficiais, massacrado, por ter tentado
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lüiumjwi
1) lokangavoatavo dos malgaches, Madagascar; (“ locanga”, nome genérico de instru
mento de corda): —  2) guisarke. nas margens do Nilo; —  3) valiha dos malgaches; 
—  4) arghoul dos felás do Hgilo; o 1.° tubo, com orifícios, dá a melodia; os 
outros servem para bordão, mais ou menos grave; —  5) noukkayrat, timbales 

árabes, chamados tanxbém tobillets.
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Impedir uma mulher de passar a noite 
cantando, acompanhando-se ao tam
bor.

São considerados como estando no 
último grau da escala social os BOXI- 
MANES (bushmen, ingl., “homens dos 
bosques” ) que levam o nome de sân 
(singular: sab), da família dos hoten- 
totes. Ora, diz um sábio dos nossos 
dias (Grosse, Les Débuts de l’art), “de 
todos os povos que nos ocupam, são 
certam. os boximanes que têm o maior 
talento musical” . Tiersot cita autores 
que confirmam o mesmo. Os boxima
nes têm um lnstr. característico, a 
gora (v. esta), cujas cordas vibram 
pela inspiração e expiração através 
dum canudo, produzindo sons muito 
fracos. Seus cantos, na dança, às vêzes 
chegam a ter uma espécie de contra- 
canto. (Tiersot, p. 3211).

A ZULULANDIA musical foi estu
dada por F. de Ménil que, em “Le Pro- 
grès artistique” , de set. e out. 1895, 
publicou o estudo “Musique zouloue” . 
Assistiu, diante dos kraal (cabanas) a 
danças das negras, com movimentos 
em parte sensuais; em outra ocasião, 
a danças guerreiras, simulando ver
dadeiro combate. Súbito, o barulho foi 
interrompido por um canto calmo, 
doce e melancólico:

Andantino

Todos os cantos, segundo P. de Mé
nil, são em tom menor e no compasso 
de 6/8, o que é contestado por Tiersot.

A ilha de MADAGASCAR reflete, na 
sua música, a história da ilha: habi
tada outrora por negros vindos do con
tinente, foi invadida mais tarde por 
hovas, de origem malaia, que introdu
ziram uma cultura sensivelm. superior.

A valiha, altam. original, (grav. p. 
20) é feita dum pedaço de bambu, 
cuja cavidade serve de caixa de resso
nância; são levantadas com uma faca 
as fibras da parte externa, sendo for
temente amarradas as duas extremi

dades, para as cordas não racharem o 
bambu todo. As fibras, assim levan
tadas, são afastadas do corpo do instr. 
por peq. cavalhetes de madeira dura, 
cuja distância regula o som. O toca
dor, acocorado sôbre os calcanhares, 
põe a extremidade inferior da vahila 
no chão entre os seus pés e toca com 
ambas as mãos, correspondendo a 
cada uma delas uma série de notas 
em têrças (ré-fá-lá, etc., mi-sol-si, etc.), 
enquanto os polegares se encarregam 
das cordas graves. Os instr. completos 
têm 20 cordas, dando uma escala dia
tónica de ré a si, sendo sol, sempre, 
a tônica obrigatória; além do fá, sem
pre sustenido, não há alterações de 
sons. Os instr. comuns têm 13 cordas; 
a execução é tão rápida, em cascatas 
de arpej os, que torna impossível a no
tação. Rasgando uma corda, cortam-se 
as duas extremidades e separa-se outra 
fibra vizinha, para substituir a ras
gada. A vahila é chamada também de 
marovany por causa dos numerosos 
cavalhetes que sustentam as cordas. 
Instr. nacional por excelência, todos 
os homens livres (hovalahy) sabiam 
servir-se dêle; a invasão de instr. eu
ropeus, porém, está ameaçando a sua 
conservação. (GRAV. p. 20, n.° 3).

Com exceção da vahila e do jejilava 
ou bobre, os instr. de corda têm o 
nome genérico de lokanga, seguido 
dum qualificativo; assim, lokangava- 
zaha é o violino europeu; lokangavoa- 
tavo (p. 20) consiste num longo braço 
com cabaça (voatavo) com cordas de
dilhadas, cujo som é doce e agradável; 
era tocado quase só pelos escravos.

O jejilava ou bobre consiste num 
arco de 1 metro ou metro e melo de 
comprimento, uma corda e meio-ca- 
baço que, prêso no arco por um anel, 
pode deslizar no arco, encurtando ou 
prolongando a corda, com o que o som 
sobe ou desce. A corda é tocada com 
pequena baqueta. — O bobre, com um 
único som, é primitivo e parece ter 
sido importado por escravos cafres ou 
de Mozamblque.

Enquanto os hcvas só usavam o
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tambor e a grande caixa, as popula
ções da costa, em particular os saka- 
laves, possuíam grande número de 
instr. de percussão, cujo nome gené
rico é amponga; amponga ou hazolay, 
hoje quase abandonados, eram genui
namente nacionais; consistiam num 
cilindro de madeira de extremidades 
fechadas por pele de cabrito ou be
zerro, batida com as duas mãos, to
cando a direita com os dedos, a es
querda com o punho, reunindo assim 
os efeitos do tambor com os da caixa 
grande; é conhecido em muitas par
tes do mundo; — o langorony, cilin
dro de madeira fina, assemelha-se à 
caixa militar; — ampongabe repre
senta a grande caixa; o ampongavi- 
lany (vllany =  marmita) é uma ca
çarola de barro cozido, fechada com 
pele de bezerro, tocada com as mãos 
ou baquetas; — o ampongalava tem 
o aspecto dum timbale alongado, de c. 
dum metro de comprimento; o tocador 
tem diante de si um vaso de barro, 
para receber a extremidade do inst., 
cujo som, assim, pode ser reforçado.

Os instr. de sòpro são a anjomára
o.ú kilarínety, clarineta; — o sobaba, a 
shubába dos árabes, flauta; — a só- 
dina, flauta de bambu ou cana; — a 
ankirana, a al-kirana árabe, concha 
marinha, e, por importação, os instr. 
europeus.

As danças indígenas são em com
passo ternário; executam-nas as mu
lheres ou dançarinos profissionais que 
mais apresentam pantomimas do que 
danças.

A música confirma a origem malaia, 
e provàvelm. javanesa, das populações 
do planalto de Madagascar (hovas).

As vozes, sem timbre, são medíocres, 
mas há gôsto pelo canto. “Na cate
dral de Tananarive, diz o P. Colin, 
autor da coleção “Mélodies malga- 
ches” , 1899, o povo todo executa nos 
dias de festa uma missa a vozes desi
guais. De seus lugares, as mulheres e 
meninas cantam a  parte de soprano; 
meninos de 8 a 12 anos o contralto;

moços e homens o tenor e baixo” com 
efeito que se impõe.

Tiersot tira interessantes conse
qüências de seu estudo sôbre a A. m.: 
1) Não há povo na terra sem música;
— 2) por rudimentar que seja a mús. 
dos negros, ela se baseia na escala 
diatónica; — 3) o tom maior é o mais 
propagado; — 4) poucas melodias se
guem outras escalas; — 5) intervalos 
cromáticos quase não existem; — 6) 
a música, de natureza monódica, tem 
formas curtas e temas concisos; — 7) 
os cantos, principalm. na dança, são 
apoiados por instr. de polifonia rít
mica complexa; 8) — instrum. de som 
fixo formam, às vêzes, verdadeiras 
harmonias; — 9) em povos de pou
quíssima cultura há cantos com har
monias bem definidas.

Para completar o resumo, v. Abes
sínia, Arábia, Egito, Madagascar.

LIT. — Natalie Curtis-Burlin, Songs 
and Tales from the Dark Continent, 
Schirmer, 1920; — A. Sichel, Hlstoire 
de la Musique des malgaches (Lavl- 
gnac, Encycl., I, 3.226-3.233); — Michel 
Hartmann, Lieder der Libyschen Wüs
te, Leipzig, 1900; os artigos de J. Tier
sot em “Ménestrel” , 1902/3; — a tese 
de Ankermann, Die afrikan. Musik- 
instr., Leipzig, 1903; Hornbostel, Pho- 
nogr. Melodieen aus Mad. jaskar und 
Indonesien, Berlin, 1909; Falls, Bedui
nen Lieder der libyschen Wüste, Cairo, 
1909; G. Pesenti, Canti e ritmi arabicl, 
somalici e suahili, Roma, 1910; W. 
Heinitz, über die Musik der Somali 
(Zeitschrift f. Mw., 1920); os estudos de 

Tiersot, Sichel, Knosp na "Encycl.” de 
Lavignac; “Annales du Musée du Con
go” , Bruxelas, 1902; Hornbostel, Afri- 
can negro music (“Africa” , jan. 1928); 
Stephen Chauvet, Musique nègre, 1929; 
Belo Marques, Música negra.

AFSUF ou ASAF, instr. árabe de 
percussão.

AFTER-BEAT, ingl., Nachschlag, al., 
note de complément, terminaison, fr.,
— complemento, terminação do trilo.

AFTER-STRIKING, ingl., nachschla-
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gen, al., entrar tarde; contrário da an
tecipação no baixo:

AGADA ou KWETZ, espécie de flau
ta dos abessinios e egípcios.

AGALICKMAN, A G A L IK E M A N , 
AGALS KEMAN, três nomes diferen
tes por um instr. de corda usado entre 
os turcos; é tocado à maneira de v. 
ceio.

AGÊ, v. balafa.
AGENDE, al., do lat. agenda, a or

dem do Oficio div. da Igreja refor
mada (prot.), a exemplo do ritual da 
Igreja cat. LIT. — Kretzschmar, Dle 
musikal. Agende, 1894; R. v. Lilien- 
kron, Muslkalisch-liturg. Geschichte 
des evang. Gottesdienstes, 1523-1700 
(1892).

AGEVOLARE, it., facilitar; daí o 
adj. AGEVOLE, cômodo, e o subst. 
AGEVOLEZZA, facilidade, doçura.

AGGIUNTA, it., intercalada.
AGGIUSTAMENTE, it., exato (de 

ritm o); AGGIUSTATEZZA, justeza.
AG£, v. balafa.
AGIAMENTO, it., comodidade; — 

AGIATAMENTE, it., cômodo; — AGIA- 
TEZZA, comodidade; — AGIATO, 
cômodo.

AGILITA, it., agilidade.
AGIOSYMANDRUM, gr., castanholas 

dos cristãos gregos para chamar à 
igreja.

AGNUS DEI, lat., a tríplice invcca- 
ção do Cordeiro de Deus na Missa, 
pouco antes da Comunhão, introduzida 
na lit. romana pelo Papa Sérgio (687- 
701); as duas prim. invocações são 
seguidas pelo pedido: miserere nobis; 
a terceira pela súplica: dona nobis 
pacem; — na Missa de REQUIEM, as 
duas prim. terminam: dona eis re
quiem; a terceira: dona eis requiem 
sempitemam. Pertence êsse canto aos 
invariáveis da Missa, incluído por isso 
no Ordinarium Missae e obrigatório 
em tôdas as Missas cantadas.

Nas Ladainhas o A. D., pôsto no fim, 
tem estas três terminações: parce 
nobis, Domine; exaudi nos Domine; 
miserere nobis.

AGOGE, gr., andamento; — AGÓGI- 
CA, a doutrina das modificações do 
andamento. LIT. — Riemann: Musikal. 
Dynamik u. Agogik, 1884.

AGOGÔ (agogô), instrum. de per
cussão dos negros do Brasil.

AGROSIDERON, gr., sino primitivo 
dos gregos, consistindo numa barra de 
ferro, batida por martelo; foi usado 
até o século 18.

AGUA, a) tem servido em órgãos an
tigos etc. para fazer funcionar o ins
trumento (organum hydiaulicum de 
Ktesiblus, em 170 antes de Cristo);

b) inspirou inúmeras vêzes música 
descritiva, desde o calmo regato até o 
majestoso oceano:

Haydn: “A Criação”
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Liszt : “S. Francisco de Paula andando sôbre 
as ondas”

Dubitzki, em "Das Wasser in der 
Musik” ("A água na mús.” , Langen- 
salza, 1913) traz exemplos de Gluck: 
Orfeu; — Schubert: An der Quelle, 
Daphne am Bach; — Weber; — Lowe : 
Tom, der Relmer, etc.; — Gluck: La 
rencontre imprévue; — Schumann: 
Lorelei, etc.; Wagner: Siegfried,
etc.; — Bach: Paixão seg. S. João; — 
Meyerbeer: Huguenotes; — Chopin, 
Tschaikowski, Rubinstein, Liszt, Rich. 
Strauss, Brahms, Sinigaglia etc.

AGUDO, dlz-se do som elevado, rela
tiva ou absolutam. Embora multas vê- 
zes se considerem sinônimos a. e alto 
(cujo contrário é grave e baixo) , alto 
aplica-se também à afinação; assim, 
um tom a. pode ser alto ou baixo, l. é, 
desafinado. "Correio da Noite’’, Pôrto 
Alegre, 3-7-1945, lamenta que as pla
téias do nosso teatro lírico, muitas 
vêzes, mereçam o nome de platéia dos 
agudos, “pois os aplausos apenas estru- 
gem avassaladoram. quando o cantor 
consegue um som a. límpido, brilhante 
e sustentado por multo tempo” , repre
sentando então o teatro lírico “um 
perigo p. a verdadeira cultura mu
sical.”

AGUÊ, espécie de piano de cuia, for
mada por uma cabaça vazia, envolvida 
em rêde de fios, entremeada de seixos; 
é usado pelos negros do Brasil.

AHAL (pl., ihallen), ar., festa mus. 
dos tuaregues; v. Arábia.

AHINENA, ár„ touít (v. êste) melo
dia lenta, dos tuaregues; v. Arábia.

AHZAB (pl. de hizb), ár„ versos do 
corão; v. Arábia.

AIGLE, fr., águia, nome da grande 
estante de igreja p. os livros gregoria
nos, freqüentem, ornada, na França, 
com a figura de uma águia; v. atril e 
facistol.

AIR, fr., v. ária.
AIRE, v. Colombia.

AIS, al., lá sustenido; — AISIS, lá 
X (com 2 sust.).

AJACAXTLI, ant. instr. mexicano, 
consistindo numa espécie de cabaça, 
redonda ou oval, com muitos furos, e 
contendo certo núm. de pedrinhas.

AJUSTAR, afinar, unir bem, amol
dar.

AKIMITOS, v. acemetos.
AKT, al., ato (do drama).
AKTARA, peq. instr. de cordas da 

índia.
ALABU-SARANGI, instr um. da ín

dia, espécie de violino de amor, com 4 
cordas de tripas e 7 simpáticas. É afi
nado por quintas descendentes.

AL, lt„ ao, à.
ALALA, tipo de canto popular da 

Galícia exprimindo paixão e usando 
muito as sílabas la4a ou ai-le-lo-la que 
recordam elementos de cantochão. Cf. 
Pedrell, Cancionero musical noo. Esp., 
1918-22, II.

ALALI, HALALI, toque dr.s trompas 
de caça.

ALAMIRÉ, (composto da letra a e 
dos nomes de notas la, mi, ré) era, 
antigam., o nome da nota (ou signo, 
como se dizia) lá, nota que, nas mu- 
tangas ( =  transposições) passava a 
ser chamada mi ou ré. Abreviava-se 
também para ALAMI ou, no sistema 
de mutanças franceses, AMILÁ. Vul
garmente se dizia também alamiré 
pelo diapasão que dá o som de lá; o 
mesmo que lamiré.

ALARUM, instr. japonês do gênero 
do gongo.

ALATYCHS, ár„ cantadores profis
sionais.

ALAÚDE, LAÚDE, laud, esp., Laute, 
al, iiuto, it„ lute, ingl., instr. árabe, de 
cordas dedilhadas, trazido pelos cruza
dos para a Europa, onde se tornou o 
favorito dos salões. O tampo harmô
nico tinha a forma de pêra, as costas 
eram bombeadas; o cravelhame, cha
to, inclinava-se para trás, em ângulo 
com o braço. Provido até o século 
14 de 4 cordas, em meados dêsse séc. 
o braço recebeu tastos ou pontos (v. 
êstes), para Indicação das divisões da

www.obrascatolicas.com



25 alaúde

A esquerda: hiiehiteil, tambor mexicano; —  I) e 4) peq. e gr. teponatzli, idem; 
—  2) trompa dos Alpes ( “Alpenhorn” ); —  3) alghosah, flageolet de Bengala, com 
7 orifícios; —  5) alaúde de Gaspar Tieffenbrucker, c. 1560; —  6) roseta de alaúde 
ant., com ornamentos góticos; —  7) paiidnrina, de Wendelin Tieffenbrucker, c. 1600; 

—  8) angklang, de bambú.
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escala, e as cordas foram duplica
das, afinando-se cada par (ou ordem) 
em uníssono. No séc. 16, os alaúdes 
possuíam geralmente 6 ordens, Isto é, 
12 cordas.

Na ânsia de aperfeiçoamentos, cons
truíram-se no século 17 alaúdes com 
um braço suplementar que levava 4 
cordas denominadas bordões ou cordas 
extraordinárias, e que só se tocavam 
sôltas. Afinava-se, então, da seguinte 
maneira:

braço supl.

Estes alaúdes, excesslvam. grandes 
e incômodos, chamavam-se arquUalaú~ 
des (arquüaudes) e foram usados qua
se só pelos artistas de profissão. Seg. 
a “Encycl. Methódica” de 1767, surgi
ram também alaúdes com 5 bordões 
(os 4 supra e mais o de sol) e a afi

nação um tom mais alto do que a de 
cima: lá, ré, sol, si, mi, lá.

Um alaúde peq., com 5 ordens, de- 
nominava-se tiple de laude. O alaúde 
ainda fazia parte da orquestra, quan
do apareceram as prim. óperas, no séc. 
17, juntam, com a viola, o bandolim e 
a teorba, todos substituídos em segui
da pelo cravo, reforçado pelo v.celo e 
c.baixo. "O alaúde fot um lnstr. de 
tal modo vulgarizado que em França 
os fabricantes de instr. musicais, ex
ceto órgãos e pianos, ficaram com o 
nome de LUTHIERS’’. (Vieira). — 
GRAV. p. 25, n.° 5, 6 e 7.

ALAUT, v. alaúde.
ALBISEFONE, flauta inventada em 

1910 por A. Albisi; o corpo é curvado 
•duas vêzes em forma de U.

ALBOGON, esp., provàvelm. nome 
antigo da cornamusa, a gaita zamo- 
rana.

ALBOGUE, BOK, espécie de flauta 
pastoril, rústica dos árabes. Era de
nominado assim também um lnstrum. 
antigo de cobre, composto de duas 
chapas, do gênero dos cimbalos. Daí 
•os têrmos: ALBOGUEAR, tocar albo-

gue; — ALBOGUERO, tocador, fabri
cante ou vendedor de albogue; — 
ALBOGUET, outro nome do mesmo 
instrumento.

ALBORAYO, nome ant. do rabel (v. 
ràbab).

ALBUMBLATT, al., ALBUM LEAF, 
ingl., fôlha de álbum, título freqüente 
de peq. peças musicais.

ALCAIDE, v. ave.
AL CAPO, it., ao comêço; volta ao 

princípio.
ALCUNO, it., alguém. '
ALEADO, ant. nome do mordente 

(v. êste).
ALELUIA, v. alleiuia.
ALEMANDA, ALLEMANDE. Chama

va-se assim, desde cêrca de 1575, uma 
nova forma de dança, oposta à pava- 
ne (v. esta) que se tornara antiquada. 
Pelo ano de 1600, as a. são de ritmo 
simples, popular, em compasso biná
rio, sem a colcheia ou semicolcheia 
antes do 1.° compasso que, um século 
depois, se tornara obrigatória. Nos 
dias de Bach, a alemanda era consi
derada tão antiga, como na época de 
Schein a pavane. A dança contempo
rânea, viva, usada na Suiça e Suábia, 
em compasso ternário, apesar do no
me Idêntico, nada tem de comum com 
a antiga a.

LIT. — IV. Merian, Der Tanz in den 
deutschen Tabulaturbüchern, 1927; E. 
Mohr, Die A. in der deutschen Kla- 
viersuite, 1932.

ALEMANHA MUSICAL. A imensa 
riqueza musical da A. dificulta um 
resumo. A. Soubles, em um de seus 
12 livros sôbre a mús. de vários paí
ses, apresentou em 1896 a Historie de 
la Musique allemande. É digna de lei
tura; preferimos, porém, seguir, por 
mais sólido e completo, o retrospecto 
do Grande Herder, v. 3, p. 891-895, re
sumindo-o quanto possível.

1.° Do canto greg. aos mestres-can- 
tores. Os poucos testemunhos da anti
güidade permitem concluir para os 
sentimentos mus. dos germanos. Re
ceberam, pelo ano de 730, por S. Bo
nifácio, o canto greg., sendo fundadas
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escolas de canto em Fulda, Eichstaett, 
Wuerzburg. Carlos Magno (768-814) 
unificou a mús. lit. segundo o exemplo 
de Roma. Pelo ano de 880, Notke, Bal- 
bulus e Tutllo cultivaram em S. Galo 
a seqüência e os tropos, como expres
são do cantochão germânico. Em 1050, 
Wlpo escreveu a seqüência pascal Vic- 
timae paschali laudes, cantada ainda 
hoje. Baseava-se nesses cantos a mús. 
profana monódlca que culminava nas 
melodias do Minnesang (seg. os ma
nuscritos de Kolmar e Jena, do sé
culo 12).

2.° Época do contraponto instru
mental. É relativamente tarde que a 
A. se associa à mús. pollfônlca da pri
meira Idade Média. Dá testemunho o 
manuscrito de Engelberg, de 1372. 
Evoluiu com a escrita musical e os 
progressos da teoria (Franko, de Co
lônia) , tendo chegado até nós os can
tos de O. von Wolkenstein (1400); 
Funâamentum organisanãi de Pau- 
mann (1452); os manuscritos de Lo- 
cham, Munique e Berlim (séc. 15); 
florescem ao órgão: Paumann e Hof- 
haymer; no canto polif.: Flnk, Isaac, 
Senfl, Hofhaymer.

3.° Florescimento do estilo “a cap- 
pella". O protestantismo, novo, pro
paga o canto sacro em alemão, tendo 
como músicos sacros: Dletrich, Ducis, 
Eccard, Hande, Hassler, Stobaeus. Em 
1556, Orlando di Lasso vem a Muni
que, elevando à perfeição a polifonia 
clássica vocal (tendo escrito c. 2.000 
compos.); é seguido pelos ital., duvan
te 200 anos, dos quais em particular 
Palestrina influiu na mús. sacra da A.

4.° A época do barroco (do baixo- 
cifrado). Alchlnger, em 1607, publica 
Cantiones Ecelesiasticae (familiari
zando com o baixo cifrado). Em 1627,
H. Schuetz apresenta em Dafne a pri
meira ópera alemã; em 1666 sua Pai
xão seg. S. Mateus; em 1778 é fundada 
a ópera de Hamburgo. Kuhnau ofe
rece em 1606 a prim. sonata alemã 
para piano. O canto em côro cede ao 
solo com baixo cifrado (Scheln, Rlst, 
Albert, Krlger), surgindo como for

mas instrum. de mús. barroca: a suite 
orquestral (Schein, Peurl, Hassmann, 
Franck, etc.); — a sonata ital. (Rosen- 
mueller); — a ouverture francesa 
(Kusser, Erlebach, Muffat); — mús. 
de órgão (Scheldt, Froberger, Pachel- 
bel, Buxtehude, Reinken, Luebeck) e 
de piano (Froberger, Fischer, Klnder- 
mann, Kuhnau).

Cresce a importância da ópera, 
cujas formas são seguidas pelo drama 
religioso de escolas e congregações. 
A mús. barroca alemã chega à culmi
nância em J. S. Bach e G. Fr. Haendel.

5.° Transição para o classicismo 
de Viena. Pelo ano de 1750, a polif. 
barroca cede à nova homof. com di
nâmica diferençável; a fuga e a suite 
são seguidas pela sonata com 2 te
mas e seu desenvolvimento; a mús. 
de câmara desprende-se da orques
tral; nesta predomina a sinfonia; no 
palco o Singspiel e a ópera alemã. 
Haydn, em 1754, apresentou seus prim. 
quartetos para cordas; em 1781 seu 
novo estilo, temático. Termina essa 
época com o classicismo de Viena: 
1785, “Figaro” de Mozart; 1787 “Don 
Giovanni”, 1791 ‘ Flauta encantada” e 
Requiem; — em 1792, Beethoven mu
da-se deflnitlvam. para Viena; — 1799: 
“Criação” de Haydn; 1801, suas “Esta
ções"; 1800: primeira sinfonia e quar
tetos de Beethoven; — 1814: “Fldelio” , 
do mesmo, na redação definitiva; — 
Schubert: “Gretchen am Spinnrad”, 
a primeira obra-prima do Lied alemão. 
É época que influi essenclalm. na 
mús. de todo o séc. 19.

6.° Romantismo. Suavizam-se os 
rigores das formas clássicas, dando-se 
preferência a peças menores, miniatu
ras. Surge, na base de Schubert, o 
Lied alemão (Schumann, Franz, 
Brahms, W olf); Weber, Marschner, 
Spohr, Lortzing apresentam a ópera 
romântica, preparada, em 1816, por 
“Undine” de Hoffmann. De 1818 a 22, 
Beethoven escreve a mais estupenda 
de suas obras: “Missa Solemnls” ; K. 
Loewe, suas primeiras baladas. Em 
1821, Weber, com seu “Freischuetz” ,
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acaba com o predomínio da ópera ita
liana. 1824: 9.“ sinfonia de Beethoven 
e seus últ. quartetos. — 1828: a gran
de sinfonia em dó, de Schubert. Co
meça o virtuosismo pianistico: Czerny, 
Hummel, Thalberg; — 1829: ressusci
tada, por Mendelssohn, a “Paixão de 
S. Mateus” , de Bach. 1830: primeira 
obra de Schumann para plano, e prim, 
“ cantos sem palavras” de Mendels
sohn. 1837: Lortzing: “Zar und Zim- 
mermann”. ópera cômica; — 1840: 
plena atividade de Schumann na com
posição de “Lieder” .

É êste romantismo alemão que exer
ce notável influência sôbre a mús. dos 
vizinhos, em particular dos povos do 
norte, dos russos, tchecos e franceses.

7.° Postromantismo. Wagner e Liszt 
(secundados por Cornelius, Buelow, H. 
Wolf) proclamam a necessidade de 
maior união de poesia e mús. Wagner 
apresenta em 1842 “Rienzi” ; 1843: 
"Navio-fantasma” ; 1845 “Tannhäu
ser” ; 1848 “Lohengrin” ; de 1853 a 74 
"O anel do Niebelungen” . Nicolai, em 
1849, enriquece a ópera cômica com 
"As mulheres alegres de Windsor” .

Waener termina em 1859 “Tristão 
e Isolde” . Em 1868, Bruckner escreve 
sua prim, sinfonia. No mesmo ano, o 
padre Franz Witt funda a Confedera
ção das Associações de S. Cecília” 
para o cultivo da mús. sacra.

Com "O morcego” de Joh. Strauss, 
em 1874, inicia-se a florescência da 
opereta vienense. Em 1876 realizam-se 
os prim, ciclos wagnerianos em Bay
reuth, aparecendo em 1882 o "Parsi
fal” de Wagner. Humperdinck cria, 
em 1893, com “Haensel und Gretei” a 
ópera alemã fantástica; em 1895, Pfit- 
zner dá testemunho de seu wagneris
mo com a ópera “Armer Heinrich” .

Brahms, formando o lado oposto de 
Wagner, cultiva o classicismo român
tico da música de câmara, contra o 
qual se levanta Bruckner com sua 
nova forma monumental da sinfonia, 
tendo escrito, em 1896. sua últ., a 9.a.

Thuille, chefe da escola neo-român
tica de Munique, apresentou em 1901

sua ópera “Lobetanz”, aparecendo no 
mesmo ano as primeiras obras impor
tantes de Reger para órgão, música 
de câmara e plano. “Tiefland” (“Bai
xada” ) de E. d’Albert (1903) segue o 
verismo italiano.

Na música postwagnerlana, Richard 
Strauss é o herdeiro do poema sin
fônico de Liszt; Mahler, da sinfonia 
absoluta de Schubert-Bruckner; Pfit- 
zner, o romântico por excelência.

8.° Nova música alemã. Como rea
ção contra o romantismo surge o ex- 
pressionismo (Berg, von Webern, Hau
er, Schoenberg); por outro lado um 
primitivismo vital (Hindemith), de 
acôrdo com os russos (Mussorgskij, 
Strawinskij) e . . .  real apoio da mús. 
popular na ópera de escola (Weill), 
da juventude (Joede, Hensel, Hatz
feld), e novas tendências na mús. 
sacra (Haas, Thomas, Kaminski, Le- 
macher, Lechthaler, Philipp) com a 
absoluta independência das vozes.

Em 1909, Schoenberg, com 3 peças 
p. piano, op. 11, foi o precursor do 
expressionismo. Strauss, no “Rosen- 
kavalier” , deixou o realismo crasso de 
suas óperas “Salomé” e "Elektra” . 
Pfitzner apresenta em 1917, seu "Pales
trina” ; Strekker, em 1919, o “Schatz- 
graeber” , com a renúncia definitiva 
do conexo sinfônico dos “Leitmotive” 
de Wagner. Berg, em 1922, na ópera 
“Wozzek” dá música formalm. autôno
ma, enquanto Busoni, no “Dr. Faust” 
(1925) põe lado a lado o expressio
nismo (v. êste) e o romantismo.

"Cardillac” , de Hindemith (1926) 
requer para a música da ópera plena 
autonomia fcrmal; Krenek, em "Jon- 
ny spielt auf”, introduz na ópera o 
jazz e a revista (1927). Hindemith, em 
“Das Unaufhoerliche” (1931) faz pro
paganda de novas modalidades musi
cais no oratório.

Lit. H. J. Moser, Geschichte der 
deutschen Musik (3 v., 1926-30); — 
A. Schering, Deutsche Musikgeschichte 
im Umriss (1917); — H. v. d. Pfordten, 
Deutsche Musik (1917, 1922). — R. 
Malch, Geschichte der deutschen Mu-
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slk (1926); — Fuller-Maitland, Mas
ters of German Muslc, 1894. — v. 
Denkmäler, — Erbe Deutscher Musik, 
— Publikationen.

ALFABETO. A aplicação de letras 
do alfabeto parece ser a escrita mais 
antiga para a designação de notas 
musicais, em uso já nos antigos gre
gos. Manteve-se nas obras teóricas do 
ocidente até o séc. X  depois de Cristo, 
enquanto a praxe musical, pelo mencs 
desde o século VIII, se serviu dos neu- 
mas (v. esta).

No séc. X encontra-se uma nova 
maneira do uso de letras latinas, a 
saber das 7 prim. do alfabeto: A, B, 
C, D, E, F, G para os 7 tons da escala 
diatónica, sem que tivessem tido a 
significação que ainda hoje tem no 
norte da Europa; correspondiam, an
tes, às notas c, d, e, f, g, a, h (dó, 
ré, mi, fã, sol, lá, si). G, novam., era 
seguida por A; debaixo de A, igualm., 
vinha G.

Esta escrita, seg. testemunhos de 
autores da prim. Idade Média, gene
ralizou-se para instrum. de corda 
ípsalterium ou saltério e rotta) e o 
órgão. Aos poucos, porém, os monges 
ocidentais modificaram a aplicação 
das letras, adaptando-as ao sistema 
grego (à escala menor por 2 oitavas 
seguidas). Assim, em vez de designar 
os meios-tons com C, D e G, A, os 
semitons passaram a ser designados 
por B (o si de hoje), C (dó) e E, F 
(mi-fá). Chamava-se esta escrita, a 
oddônica., seg. seu provável autor: 
Oddo de Clugny (t942).

Ainda no séc. X, as letras começa
ram a ter forma diferente para cada 
-oitava. Tendo sido ampliado o sistema 
grego por um tom mais grave ainda, 
chamado com a letra "Gamma", êste 
foi seguido pelos tons marcados com 
maiúsculas: A, B, C, D, E, F, G, se
guindo, desde a oitava, as minúsculas: 
a, b, c, d, e, f, g; havendo necessi
dade de subir a notas mais agudas, 
recorria-se ao alfabeto grego ou à du
plicação das letras lat.: a, b, c, d. s 

a, b, c, d, e.

Não faltaram músiccs que substituí
ram as letras lat. minúsculas pela 
continuação das maiúsculas, a saber: 
H, I, K, L, M, N, O, P, no sentido an
terior ao sistema oddônico mantendo- 
se ambos até o séc. 12.

O sistema de linhas horizontais, pa
ralelas, inventado por Guido d’Arezzo 
(c. 995 a 1050), a principio era uma 
escrita abreviada e mais clara das le
tras, como revelam as claves, chama
das por letras: de dó, fá, sol. Enquan
to a fixação por escrito de cantos 
mais e mais desistia do uso de letras, 
estas continuaram, até a primeira me
tade do séc. 14, para os instrum., não 
existindo, no entanto, partes instru
mentais mais antigas do que de mea
do do séc. XV, época em que tornou 
a subir a escrita por letras no siste
ma das tablaturas (v. esta), na signi
ficação oddônica, já que esta passara 
para as linhas de Guido d’Arezzo, tor
nando-se o fundamento da escritura 
mensurai inventada no séc. XII.

Havia variantes na maneira de es
crever as várias oitavas; assim, em 
vez de recorrer a maiúsculas, minús
culas latinas e letras gregas, usavam- 
se (como ainda hoje), começando 
sempre com c (dó), para a oit. grave 
as respectivas letras com um tracinho 
por baixo: c, d, e, etc.; para a oit. 
seguinte, as~mésmãs letras, sem traço 
algum: c, d, e, etc.; para a oitava 
aguda, as letras com traço por cima: 
õ; d, ¥, etc.

Há outras variantes ainda, das quais 
sobressai a denominação diferente do 
si por B e H (B rotundum e quadra- 
tum).

O uso de maiúsculas e minúsculas, 
desde algum tempo para cá, passou a 
ter outra significação, designando o 
tom maior ou menor, independente
mente da posição do acordo. Assim, 
A (o nosso LA) quer dizer: o acorde 
de A-dur (lá maior); a (la) o acorde 
de A moll (la menor)'; a° — acorde 
menor com a quinta diminuta: a-c-es 
(lá, dó, mi bemol). É escusado dizer
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que não faltam variantes nesta apli
cação das letras do alfabeto.

AL FINE, it., até o final.
ALGERIA MUSICAL, v. Arábia. 
ALGHEIA, instr. da índia, do qual 

só nos chegou o nome (Jacquot).
ALGHOSAH, ALGOJÁ ou ALGOA, 

flauta de 7 furos, da Bengala (índia), 
de som agradável. GRAV., p. 25, n.° 3. 

ALIGATOR, v. tákhay.
ALÍQUOTA, o conjunto dos sons se

cundários que dão o timbre ou côr 
("Klangfarbe". al.) das vozes ou dos 
ínstr. Há instr., em que, como na 
flauta, os sons a. ou secundários se 
ouvem pcuco, quando é facílimo per
cebê-los em outros, como no sino.

ALIQUOTFLtíGEL, al., grande plano 
— Blüthner (Leipzig), com ALIQUOT- 
SAITEN (cordas secundárias).

ALITÜRGICA, a) no rito lat., é 
apenas a VI F. da Paixão, em que 
não há Missa (com a consagração das 
s. Espécies). Nos ritos orientais são 
alitúrg. todos os dias da quaresma, 
com exceção dos sábados e domingos 
e da festa da Anunciação;

b) usa-se êsse têrmo das músicas 
que, embora escritas e publicadas para 
uso na igreja, não correspondem às 
prescrições lltúrg. sôbre música sacra.

AL’KIRANA, ar., concha marinha; v. 
Africa (Madagascar), n. 22.

ALL’, ALLA, it., à, com.
ALLA BALLATA, it., em estilo de 

balada.
ALLA BREVE, it„ rápido; no dôbro 

do movimento. É marcado no prin
cípio da pauta por 2/2 ou um C cor
tado verticalmente.

ALLA CACCIA, it., em estilo de caça. 
ALLA CAMERA, it., como música de 

câmara.
ALLA CAPPELLA, it., em estilo re

ligioso; côro sem acompanhamento. 
ALLA CODA, it„ segue à ccda.
ALLA DIRITTA, it., Dor movimento 

direto.
ALLA MARCIA, it., como marcha. 
ALLA MENTE, it., de cor.
ALLA PUNTA, it., na ponta do arco.

ALLARGANDO, ALLARGATE, it., re
tardando.

ALLA STRETTA, it., acelerar o an
damento.

ALLA ZOPPA, it., com ritmo sinco
pado, coxeando.

ALLEGRETTO, it., mais lento que 
ALLEGRO, e mais rápido que andante; 
ALLEGRETTINO, mais vagaroso do 
que o alegretto, significando também 
um alegretto curto; ALLEGRISSIMO, 
it., o mais rápido possível. Expressões 
compostas: ALLEGRO ASSAI, bastan
te vivo; ALLEGRO DECISO, depressa 
resolutamente; ALLEGRO DI MOLTO, 
muito depressa; ALLEGRO GIOCOSO, 
viva e alegrem.; ALLEGRO GIUSTO, 
rápido e sem atrasar; ALL.° MA NON 
TANTO, depressa, sem exagêro; ALL.0 
MOLTO, muito vivo; ALL.° PIACEVO- 
LE, vivo e ameno; ALL.° SCHERZOSO, 
leve brincando; ALL.° SMANIOSO, rá
pido, inquieto,

ALLEIN, al., sozinho.
ALLELUIA (ALELUIA), forma lati

nizada do hebraico hallelujah, “Louvai 
a Deus” ; a) freqüente exclamação 
de júbilo no Ofício Div., na Missa e 
outras partes da liturgia, suprimida 
desde o domingo da Setuagésima (v. 
esta) até a manhã de Sábado Santo, 
e no Oficio dos Defuntos; — b) can
to greg. no fim do Graduale da Mis
sa, de melodias às vêzes riquíssimas; 
no tempo pascoal, o alleluia é mais 
freqüente do que durante o ano, sen
do acrescentado a muitos versículos.

ALLELUIARIUM, lat., coleção de 
“alleluias’’ da Igreja do Oriente. (Ger- 
bert, De cantu, I, 406).

ALLENTANDO, it., demorando; AL- 
LENTATO, retardado.

ALLE SAITEN, al., tutte cor de, it., 
tôdas as cordas.

ALLTMPROVISO, it., de improviso. 
ALLMÄHLICH, al., gradually, lngl., 

pouco a pouco.
AL LOCO, it., como (a nota) está 

escrita.
ALLONTANARE, it., extinguir o. som. 
ALLORA, it., agora.
ALL’OTTAVA, it., na oitava.
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ALLUNGARE, it., alongar, retardar; 
ALLUNGATO, retardado.

ALL'UNISONO, it., indicação para 
vozes ou indiferentes executarem as 
mesmas notas.

ALMA, a) sinônimo de expressão, 
no canto e na música instrum.; — b) 
pauzinho colocado verticalm. entre o 
fundo e o tampo do violino, viola, v. 
ceio e c.-baixo, não só para atender à 
pressão das cordas sôbre o cavalete e 
dêste sôbre o tampo, mas também 
para transmitir ao instr. as vibrações 
sonoras e reforçá-las.

ALMA REDEMPTORIS MATER, lat., 
a prlm. das 4 antífonas marianas, re
zadas ou cantadas no fim das horas 
canônicas. £ atribuída a Hermannus 
Contractus, e faz parte do Oficio Divi
no desde o 1.° domingo do advento 
até a festa da Purificação de Nossa 
Senhora. Num manuscrito de canto
chão (Gradual e Ofício Divino) da 
Biblioteca Nacional do Rio, do ano de 
1940, a antífona A. aparece entremea
da de tropos. Damos o A. R. M. em 
corpo comum; os tropos em grifo: 

Alma Redemptoris Mater, quae per- 
via coeli 

Porta manes,
Salve, dulcis memoriae,
Maria, mater gratiae,
Nostra spes et gloria,

et stella marls, succurre cadentl; 
Surgere qul curat populo:
Gaude, virgo singularis,
Stella maris, lux solaris,
Patris parens Filium,

tu quae genulstl, 
Natura mirante, tuum sanctum Ge- 

nltorem;
Ave dulcis, o regina,
Fac nos salvos a ruina,
Nato reconcilia.
Virgo prlus ac posterius, Gabriells 

ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum mlse- 

rere.
ALMÉES, fr„ aímeh (almeias), a 

princípio, dançarinas eruditas, de voz 
sonora, pura, iniciadas na poesia de 
amor, para os haréns, já conhecidas

pelos hebreus; hoje aparecendo nos 
casamentos e enterros; têm o Egito, 
por berço. Vestem o yelek (vestido 
comprido) ou o antezy (curto) e o. 
shintigen (calças), com colares, bra
celetes e jóias. São acompanhadas da 
música da respectiva tribo árabe.

ALOR, ILHA DE — v. Índias neer
landesas.

AL-OUD, v. alaúde.
ALPHORN (Alpenhom), al„ trompa 

dos Alpes, conhecida na Suíça desde 
o século 13. Os tubos, freqüentem., são- 
cobertos de cortiça d’árvore; no órgão, 
registro de 8 pés. Grav. p. 25.

ALQUANTO, lt., um pouco.
AL RIGORE Dl TEMPO, lt., no ri

gor do andamento.
AL RIVERSO, it„ às avessas.
AL SEGNO, lt., volte ao sinal.
AL SOLITO, it., como do costume.
ALT, al„ a) contralto; b) coma 

prefixo, significa instrumentos na al
tura do contralto: Altbombart (v. 
Bombart), Altfagott, Althorn (v.. 
Horn), Altklarinette, Altlaute, Altiri- 
ola.

ALTA, têrmo de dança, empregado,, 
com o complemento BAIXA, nos séc. 
15 e 16.

ALTAMBOR, segundo Jacquot, gran
des timbales deixados aos espanhóis 
pelos mouros; o espanhol Pedrell não 
os cita.

AL TEMPO, it., a compasso.
ALTERAÇAO, a) de nota, por aci

dentes: sustenido que eleva o som por 
melo ponto (segunda menor), bemol, 
que o abaixa melo tom; bequaâro, que 
restabelece a altura anterior; b) de 
valores por aumento ou por diminui
ção; o ponto colocado depois duma 
nota, aumenta-lhe metade do valor; 
cada novo ponto faz outrotanto ao 
valor antecedente; faz-se a diminui
ção dando por ex. a 3 notas o valor 
de 2; a 5, 6 ou 7 o de 4; a 9, 10 ou 11 
o de 8; as notas, de valor assim dimi
nuído, costumam levar na escrita uma 
ligadura e o algarismo corresponden
te ao núm. das notas abreviadas, (v.
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■quiáltera e sexquiáltera); — c) a. 
harmônica, mudança de acorde.

ALTERADO, ad., diz-se do acorde de 
quinta ou tônica alterada por suste
nido ou bemol. Assim, em tom maior: 
dó-mi-sol sustenido; em tom menor: 
lá bemol-dó-mi. Os acordes alterados 
sâo dissonantes. Os intervalos altera
dos chamam-se cromáticos (v. êste).

ALTEREZZA, it., altivez, arrogância.
ALTGEIGE, ai., violeta.
ALTHORN, ai, saxhorn contralto ou 

tenor, em mi bemol, ou sax-trompa.
ALTIERAMENTE, it., altiva, majes

tosamente; ALTIERO, orgulhoso.
ALTISONANTE, it., sonoro.
ALTISTA, cantor de (contr)alto.
ALTIUS, lat., mais alto.
ALTKLARINETTE, ai., clarlneta- 

contralto.
ALTO, it., a) voz de contralto; — 

b) violeta; — c) abrev. de saxhom 
alto, ou sax-trompa alto.

ALTO-BASSO, caixa harmônica qua
drada, provida de algumas cordas fe
ridas por uma baqueta, enquanto a 
outra mão segurava um pífano, toca
do ao mesmo tempo. Usava-se, prin
cipalmente na Itália, nos séculos 17 
e 18.

ALTO FALANTE é um aparelho ele
trônico que transforma impulsos elé
tricos em ondas sonoras. Num sistema 
de alta fidelidade (V. êste), alto fa
lantes de diversos tipos devem ser uti
lizados, cada um exercendo determi
nada função. (V. tweeter, woofer, alto 
falante coaxial). Os alto falantes de
vem ser colocados em caixas de res
sonância especiais, que acentuem suas 
qualidades de reprodução sonora; num 
-sistema de alta fidelidade, essas caixas 
não devem fazer parte de um mesmo 
todo onde estejam instalados o prato 
e o pick-up, pois a vibração sonora 
poderá afetar a qualidade do resul
tado. Entre os bons alto falantes exis
tentes, podemos citar os seguintes: 
Wharfedale (inglês), Altec, Jensen, 
Jim Lanslng, Electro-Voice (ameri
canos) .

ALTO FALANTE COAXIAL, diz-se 
dos alto falantes (dois ) montados jun

tos sôbre o mesmo eixo, o menor 
(para os agudos) na parte inferior e 
o maior (para os graves) na parte ex
terior, de modo que uma linha imagi
nária que partisse do centro da aber
tura do conjunto passaria pelo centro 
dos dois alto falantes. (V. alto falante, 
tweeter e w oofer).

ALTA FIDELIDADE — qualificativo 
que se dá a discos e fitas magnéticas 
capazes de reproduzir com um máxi
mo de fidelidade a música e a voz hu
mana. Da mesma forma, aos apare
lhos de gravação ou de reprodução de 
sons que permitam alcançar aquêle 
objetivo. Em 1889, um certo Coronel 
Gouraud teve a idéia de demonstrar 
perante a Académie Française um dos 
primeiros aparelhos gravadores de 
som existentes na França. Estava pre
sente à reunião o famoso compositor 
Giuseppe Verdi, que aquiesceu em 
gravar, no momento, a sua "Ave 
Maria” , executando-a ao plano e can
tando-a êle próprio. Ouvindo depois 
o resultado da experiência, exclamou: 
"Meu Deus! Que fidelidade!” , ffisse co
mentário de Verdi, numa época em 
que as técnicas e os meios ainda eram 
tão primitivos, nos dá entretanto a 
demonstração de que os ouvintes dese
jam e insistem sempre na reprodu
ção o mais possível fiel da realidade.

A teoria da alta fidelidade não é par
ticularmente nova. Os sistemas sono
ros de que hoje em dia se dispõe são 
o fruto de pesquisas e de experiências 
que alguns idealistas começaram a 
fazer na década de trinta. Idealistas 
sim, porque as grandes fábricas de 
fonógrafos não estavam de Início in
teressadas nas despesas que seria ne
cessário fazer para a melhoria das qua
lidades técnicas de seus produtos. A 
tese da produção em massa, que por 
um lado é altamente democrática, nor 
outro é ligeiramente conservadora, 
pois qualquer modificação na linha de 
montagem implica em consideráveis 
inversões de capital. Assim sendo, a 
verdadeira alta fidelidade nasceu gra
ças à coragem de uma dúzia de peque
nas companhias, americanas e inglê-
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sas, que começaram a produzir pre- 
ampliflcadores, amplificadores, cápsu
las de relutância variável, braços e 
pratos especiais. Seus nomes hoje são 
conhecidos de todos os aficionados: 
Jensen, Altec, Jim Lansing. Garrard. 
Pickering, para citar apenas alguns 
dêles. Verificando que o público reagia 
com o maior entusiasmo às novas téc
nicas, as grandes companhias grava
doras de discos e as grandes emprêsas 
eletrônicas, como General Electric, 
RCA. Phillips, Philco, Telefunken, Du- 
cretet-Thompson. decidiram incorporá- 
las aos seus produtos, com o resultado 
de que hoje em dia já se pode, a preço 
relativamente accessível, possuir um 
bom aparelho de reprodução de som 
e discos de qualidade fora do comum.

Mas as técnicas e os meios não são 
e não pedem ser estáticos. Ao lado do 
disco de longa duração, feito de vinl- 
lite inquebrável, que foi um dos gran
des veículos da divulgação da alta fi
delidade. já se têm hoje as fitas mag
néticas inteiramente isentas de chia
dos e ruidos incômodos, e já se en
caminham ambos, discos e fitas, para 
a fase chamada estereofônica, que 
mediante a utilização de dois sistemas 
paralelos de amplificação de som con
seguem dar à alta fidelidade um novo 
realce: o relêvo. V. amplificador, pre- 
amplificador, equalização, alto-falante, 
a. f. coaxial, tweeter. woofer.

ALTPOSAUNE, al., trombone con
tralto.

ALTRA VOLTA, lt., outra vez.
ALTRESI, it„ igualmente.
ALTRO, it., outro.
ALTSCHLÜSSEL, al., clave de con

tralto.
AL-UD, raiz á r a b e  da palavra 

alaúde.
ALUFÁS, v. negros.
ALUJÁ, dança fetichista.
ALTUS, lat., contralto.
ALVÉNES, fr., danças gregas, rústi

cas, em honra de Ceres.
ALVORADA, música ao alvorecer, 

canto das aves ao despontar da ma
nhã, toque militar de madrugada.

ALZANDO, it., levantando.
AMABILE, AMABILENTE, it., amá

vel.
AMADOR, cultor ou apreciador da 

música, não profissional.
AMANEIRADO, afetado, sem natu

ralidade.
AMAREVOLE, it., amargamente.
AMARIKUMÁ, dança que os índios 

kamaiurás executam armados com pe
quenas maças ou clavas (C. Gondim).

AMARYNTHIES ou AMARYSIEN- 
NES, fr., festas e danças gregas a 
Diana.

AMAZONAS MUSICAL. A prim. mú
sica que êsse Estado ouviu, além de 
cantos dos índios, foi a que lhe veio 
dos missionários Carmelitas, Frades 
de N. Sra. das Mercês, os de S. Antô
nio, os Capuchos da Piedade de S. 
José, os Jesuítas e os Franciscanos da 
Conceição da Beira do Minho. (“Mús. 
Sacra” , 1942, p. 41/3).

AMBAO, púlpito com estante, des
tinado à pregação, ao canto da Epis
tola, do Gradual e do Evangelho (v. 
estas). Feito geralm. de pedra, estava 
perto das cancelas do côro ou fazia 
parte destas. Algumas igrejas pos
suíam dois ambões; o maior, para a 
pregação e o canto do Evangelho; o 
menor, para o canto da Epístola; o 
Gradual era cantado nos degraus que 
levavam ao ambão.

Desenvolveu-se, do ambão, desde a 
seg. parte da Idade Média, o púlpito 
atual, no corpo da igreja, reservado 
para a pregação. No Brasil, freqüente
mente, é cantada, nos púlpitos, a 
Paixão da Semana S., a saber a parte 
do Evangelista e a da Sinagoga, con
tinuando o celebrante (que canta a 
parte de Cristo) no altar.

O ambão e o púlpito servem tam
bém para iniciar o Noveritis — “Sabei 
que” — prim. palavra na anunciação, 
por ocasião da festa da Epifania, do 
dia de Páscoa e das demais festas do 
respectivo ano.

AMBE, AMBEDUE, it., ambos.
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AMBIENTAR, AMBIENTADOR, AM
BIENTE são têrmos que se empregam 
com relação ao melo. em que é ouvida 
a música, e mesmo ao arranjo dela 
para determinados executantes ou 
efeitos.

AMBIRA, espécie de tambor do ?ul 
da África; era formado de varões de 
ferro numa só fila em madeira côn
cava; sendo as hastes de comprimento 
diferente, os sons variavam.

ÂMBITO, extensão da voz, dc ins
trumento ou da música.

AMBO, lat., ambão.
AMBOINE, ILHA DE — v. Índias 

neerlandesas.
AMBROSIANO. Entende-se por can

to a. o popular TE DEUM LAUDA- 
MUS, embora não seja certo ser de 
Santo Ambróslo, nascido no ano de 
333 em Trier (Alemanha) e falecido 
em 397 em Mllano, sede de seu episco
pado. Sendo considerado S. Ambrósio 
o pai do canto eclesiástico do ociden
te, exerceu grande influência na poe
sia religiosa e música, tendo tido inú
meros imitadores. S. Agostinho cita, 
como sendo de S. Ambrósio. os 4 hinos 
Aeterne rerum conditor; — Deus, crea- 
tor omnium; — Jam surgit hora; — 
Intende, qui regis Israel. Os historia
dores Biraghi e Dreves atribuem-lhe 
além dêstes 4. mais 41 hinos como 
certos.

A liturgia ambrosiana é. na essên
cia. anterior a S. Ambrósio e diferente 
da romana. As melodias ambrosianas. 
nos hinos citados, devem ser do pró
prio Santo.

Segundo E. Vieira, o canto ambrc- 
siano era ritmado... e distinguia-se 
prlncipalm. pela quantidade de orna
mentos e de extensos neumas prolon
gados sôbre uma só sílaba, seg. o 
gôsto oriental. Parece também que 
empregava o gênero cromático.

O exemplo seguinte permite con
frontar o canto ambrosiano com o 
gregoriano.

LIT. — O. Ursprung. Katholische 
Kirchenmusik; H. Gastouet, Cours du 
chant grégorlen; Peter Wagner, Ein
führung ln die gregor. Melodien.' 1911- 
1921; G. Bas, Manuale di cantc Am
brosiano, Torino, 1929; K. Ott, Le In
gresse (II Psalmellus) delia liturgia 
ambrosiana ("Rassegna greg.” , V III); 
Biraghi, inni sinceri dl S. Ambroglo. 
1862; G. Af. Dreves. Aurelius Ambro
sius (Ergänzungsheft d. “Stimmen aus 
Maria Laach” ), 58, 1893.

AMBUÁ, idêntico com anguiá (v. 
êste).

AMBULAEC, cantc ras c tocadoras 
de instr. na Siria que freqüentavam 
as praças públicas e, seg. Jacquot, não 
tinham costumes regulares.

AMEBÊU, ant., diz-se do canto, em 
que duas partes cantam alternada
mente.

AMEN, hebr., na verdade, assim se
ja ; conclusão das orações llt., dito pelo 
ajudante de Missa e cantado pelo côro 
ou todo o povo; no latim, o acento 
está na primeira silaba.

AMERICAN ORGAN, v. harmónio.
A MEZZ’ARCO, it., com metade do 

arco; no melo do arcc-.
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Maravilhoso grupo de Anjos de uma “Glória” que pertenceu a um presépio português, de 
autor ignorado (v. pág. 39).
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A MEZZA VOCE, it„ à meia voz.
AM FROSCH, al., no talão do arco.
AMICABILE, AMICHEVOLMENTE, 

it„ amigável.
AMIG-DALA, cada uma das glându

las, em forma de amêndoa, pendidas 
lateralm. à entrada da garganta. "O 
cantor jamais deve suprimi-la” (Lopes 
Moreira: Compêndio de Técnica Vo
cal, p. 66).

AMILÁ, ant., veja-se alamiré.
AMOEBOEUM CARMEN, lat., canto 

amebeu, desafio.
A MOLL, al., tom ou acorde de lá 

menor.
AMOREVOLE, it., amoroso, meigo.
AMORSCHALL ou AMORSKLANG, 

al.. trompa de amor construída, em 
1760, por Kõlbel, em S. Petersburgo.

AMPHIBRÁQUIO, ritmo de 3 síla
bas U I — O L» I — U

AMPHICORDUM, Lira barberina, ou 
accord, construído em 1673 pelo italia
no Dolni; tinha a forma de c.baixo e 
era provido de 10 ou 15 cordas.

AMPHIMACRO, ritmo de 3 sílabas 
— u  — (longa, breve, longa).

AMPLIFICADOR, aparelho eletrô
nico que aumenta a potência dos im
pulsos elétricos, sem (na hipótese de 
ser perfeito) alterar a relação entre 
êles. Parte indispensável a qualquer 
sistema de alta fidelidade (V. êste). 
a capacidade de um amplificador de
verá variar na proporção da área 
em que se instale o conjunto. Entre 
os melhores existentes, pode-se citar 
os americanos Fisher, Macintosh, H.
H. Scott, Bogen, e o inglês Leak.

AMPONGA, AMPONGABE, AMPON- 
GAVILANY, instr. de percussão; v. 
África musical, p. 22.

AMRITA, OMERTI, instr. de arco 
da índia.

AM STEG, al., junto do cavalete 
(dos instr. de corda).

AMWACH, chefe de côro improvisa
do; v. Abessinia.

AMZA, tônica dos hindus; v. Índia.
AMZ’AD, instr. de 1 corda dos tuare- 

gues, tocada pelas mulheres; -v. Ará
bia — instr. maghrebinos.

ANACAIRE, ANACARA ou ANACA- 
TA, instr. de percussão da Idade Mé
dia, parecido com os tímpanos (v. 
êstes).

ANACÊES, fr., festas e danças anti
gas a Castor e Pollux.

ANACRUSE, nota ou notas em tem
po fraco, com que começa uma mús., 
como, por ex„ a do Hino Nac. Bras. 
Emprega-se o adj. ANACRÜSTICO 
para os ritmos ou trechos que come
çam em tempo fraco.

ANAFIL, NAFIR, NEFIR ou DANA- 
FIL, trombeta reta dos mouros. “Com 
toucas na cabeça & navegando Anafis
sonorosos vão tocando." Manoel de 
Faria, comentando êstes versos de 
Camões, diz que “A. he hü instr. da 
feição de charamela, com menos boca, 
& mais largura porém de metal." (Blu- 
teau, Vocabulário).

ANAFORA (do grego anapherein
— oferecer, sacrificar), — a) a parte 
principal da Missa nas liturgias orien
tais, desde o Prefácio até a Comunhão, 
incluslvam. Compreende, portanto, 
mais do que o cânon maior no rito 
rom. que termina com o Per omnia
antes do Pater noster. É a variedade
de anáforas, com o nome dos verda
deiros ou presuntivos redatores, um 
dos característicos das muitas litur
gias do Oriente (v. rito) ;

b) denominação, usada às vêzes 
nos ritos orientais, de tôda a Missa ou 
da matéria do sacrifício apenas, e no 
rito sírio, nome do véu (aer) que co
bre as oblata até a Consagração." 
(Roewer).

ANÁLISE, exame ou explicação 
duma peça. LIT. — Goodrich, Comple
te Musical Analysis. 1887; Westphal,
em “Die Musik” , XXIV, 5.

ANAMBÉ, v. ave.
ANANTA (ou ANANDA) LAHARI, 

instr. com uma só corda, usado pelos 
cantores ambulantes das índias; — 
A. VIJAYA, espécie de buzina em for
ma de concha.

ANAO, v. Indochina musical.
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ANAPESTO, pé de verso grego ou 
latino, de 3 sílabas, das quais as 2 
primeiras breves, e a 3.a longa: 
u u j - u u | - u u | -

ANATHEMA SIT, v. aclamações.
ANÇERAFAT, ar., romança; v. Ará

bia-Argélia.
ANCHE, fr„ a) palheta dos instru

mentos de sôpro; — b) lingueta dos 
canudos dos órgãos; — c» anche. it., 
também.

ANCIA, it., a palheta dos instr. de 
sôpro; b) língua dos canudos do órgão.

ANCORA, it., ainda, outra vez.
ANCUS ou CLÍMACUS. neuma, i. é, 

grupo de notas do canto greg., a sa
ber: 3 descendentes; v. neuma.

ANDAMENTO, o movimento (rápi
do, moderado ou lentoj na música; 
v. metrônomo.

a) “toma-se... na acepção de mo
vimento, e dizemos um a. justo, rá
pido; algumas vêzes na acepção de 
caráter, dizendo: Esta composição 
tem um a. regular e bonançoso;”

b) “a., maior ou menor grau de 
ligeireza ou vagar com que se executa 
um trecho de mús. São cinco os a. 
principais, a saber: Largo, Adagio,
Andante, Allegro, Presto.” . . .  (Fétls).

ANDANTE, it., a) andamento mo
derado duma peça musical; piú a. ou 
un poco a. — mais depressa; meno a.
— mais devagar. Composições: A. AL
LEGRO. it., moderado e festivo; — A. 
CANTABILE, it.. moderado e melo
dioso; — A. CON MOTO, it., animado;
— A. MA NON TANTO, it.. não muito 
lento; — A. SCHERZOSO, it., modera
do e galhofeiro; — A. SOSTENUTO. 
it., tranqüilo e muito moderado:

b) parte moderada, meio lenta 
duma sonata, sinfonia, etc.

ANDANTINO, it., indica, segundo 
Riemann, a pouca duração duma peça. 
Para uns, é mais lento que o andante, 
para outros mais rápido.

ANDARAS, espécie de flauta de Pan, 
peruana.

ANDAUERND. al.. lasting. lngl., con
tinuando.

AN DER SPITZE, al., na ponta do 
arco.

ANDRIA, v. flauta.
ANDROGÉNEES, fr., festas e dan

ças gregas a Mlnos.
ANDUA, idêntico com anguá (v. 

êste).
ANELANTE, it., ansioso.
ANEMOCÓRDIO, espécie de harpa 

eólia, cujas cordas, mediante um te
clado, eram postas em vibração pelo 
vento. Foi construído, em Paris, pelo 
alemão João Schell, em 1789, servindo 
cada tecla para 3 cordas afinadas em 
uníssono. Registros permitiam gra
duar a intensidade do som, com efeito 
surpreendente.

ANEMÓMETRO, aparelho de física 
para medir a fórça e a velocidade do 
vento; aplica-se aos grandes órgãos.

ANENAIKI, abuso praticado na Rús
sia, séc. 16 e 17, de longas vocallses 
sôbre as sílabas a-ne-na, sem signifi
cação alguma, método chamado de 
chomonia; no canto bizantino usa
vam-se, para o mesmo fim, as sílabas 
te-re-rem, donde o nome teretismo.

ANFANG, al., comêço.
ANGÉLICA, a) espécie de espineta 

e clavicórdio, do séc. 17; — b) gran
de guitarra do séc. 17, dotada de 17 
cordas, multo propagada na lngl.; —
c) registro suave do órgão e do har
mónio.

ANGELOFONE. vox angélica, regis
tro de órgão.

ANGELUS. lat.. a) o toque das Ave 
Marias, i. é., do sino, pela manhã, ao 
meio dia e às 6 horas da tarde, para 
serem rezadas 3 Ave Marias, com ver
sículos e oração final, em comemora
ção da anunciação do mistério da En
carnação, pelo arcanjo Gabriel. No 
tempo pascal essas orações são subs
tituídas pela ant. Regina caeli (v. 
esta). Esta tríplice música das tôrres 
freqüentem, é acompanhada pelo rá
dio; b) titulo de campos, dêsse texto.

ANGEMESSEN, al., adequado, apro
priado, conveniente.

ANGKLANG, ANGLANG OU AN- 
KLONG, instr. primitivo dos malaios,
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composto de tubos de bambu, cuja 
metade superior está cortada obliqua
mente, e cujas oscilações produzem 
sons bastante Intensos. Os tubos, afi
nados por determinada quantidade de 
água, são tocados com baqueta de ma
deira; a. é uma das formas asiáticas 
do xilofone, do king chinês, dos pat- 
tálâ, ranat, ranatlek, ranat-t’hum sia
meses. — GRAV, p. 25, n.° 8.

ANGLAISE, nome duma ant. dança, 
chamada também française.

ANGLICANO (canto). A exemplo 
dos católicos, os a. cantam salmos e 
outros textos sacros sem métrica. En
quanto o canto era a uma voz, sinais 
dinâmicos facilitavam a expressão; 
foram Introduzidos, porém, o compas
so, a lingua lngl. e a harmonização a 
4 partes, como nos falsobordone, so
bressaindo os harmonistas Tallls, Byrd, 
Mcrlay. Gibbons.

UT. — W. Douglas, Church Music
in History and Practice, 1937 ; P. Scho- 
les. The Oxford Companion to Muslc, 
1938 (art. "Anglican Chant") ; Rams- 
botham. (Music and Letters, 1, n.° 3) ; 
R. Bridges. (Mus. Antiquary, II, III);
Barclay-Squire (Sammelb. d. Intern. 
Musikgesellschaft, VIII); Ch. W.
Pearce, The Futility of Anglican Chant 
(Mus. Quarterly, VI).

ANGOLA, v. culto d’Angola.
ANGOSCIAMENTE, it., angustiosa- 

mente; — CON ANGORE, ANGOSCIO- 
SO, lt., angustioso.

ANGRIMÈNE, fr., dança grega a 
Venus.

ÄNGSTLICH, al., aflito, receoso.
ANGUA, “nome que dão geralmente 

ao tambor e caixa de guerra. Parece- 
me ser também o nome que dão a uns 
instrum. de percussão, em forma de 
cilindros de paus ôcos que se vêem 
desenhados na Revista da Exposição
Antropológica.” . . .  (C. Gondlm).

ANGUAIB, “mão de pilão ou gral. 
Naturalm. deve ser o nome da vaque
ta com que faziam soar o anguá.”
(C. Gondlm).

ANGU Á-MBOP AR AHÁRA. ou AN- 
GUA-MBOPUHARA, “atybaleiro; pes
soa que toca tambor.” (Ci Gondlm).

ANGUA-MIRI, “adufe, pandeiro por
tuguês ou espanhol.” (C. Gondlm).

ANHALTEN. al.. a) sustentar (o 
tom, o acorde); — b) parar.

ANHANG, al., coda, apêndice.
ANHEMITÔNICA, escala sem semi

tons, como a pentatônica: dó, ré, mi, 
sol, lá. dó.

ANIMAIS E MÚSICA. Segundo Karl 
Storck, “dos animais que, assim ou 
assim, aparecem em obras musicais, 
poderia ser feito todo um grande Jar
dim zoológico” . Não faltaria, para is
so, um guia, a “Zooplástica em sons” , 
organizada, em "Musikalische Stu- 
dien” , por Wilhelm Tappert. O forne
cedor mais importante seria José 
Haydn que em sua “Creação” carac
terizou avultado número de a., sem 
exceção de mamíferos, insetos e ver
mes que, em geral, não têm muitas 
relações com a mús.

Dos quadrúpedes, embora malicio- 
sam., costumam ser dos mais assíduos 
na zoologia mus., os gatos. Scarlatti 
(1659-1725) e Adam Krleger (1634-66) 
escreveram “fugas de gatos” ; Reissi- 
ger (1798-1859) é autor dum "dueto de 
gatos”, aliás com melodias de Rossini. 
As mais das vêzes a expressão “mús. 
de gatos” é sinônimo de coisa insupor
tável, de mús. desafinada, horrorosa, 
pelo que “música” dêsse gênero, em 
não poucas regiões, é como que um 
ato de desagravo ou vingança da jus
tiça popular. — Os artistas escolhe
ram freqüentemente êsse assunto, des
de o delicioso quadro de Davld Tenier 
Jr., os de Mor. von Schwlnd até o 
“Cone. Slnf.” de Yantok (Rev. da 
Semana, 12-8-1933), etc.

O cão não aparece muito menos, a 
começar com as numerosas “caças” 
da antiga mús. programática (descri
tiva), como as “cacclas” da mús. flo- 
rentlna do séc. 14, — as do trovador 
alemão Oswald von Wolkenstein (1367- 
1445), cujas caças dão até o nome dos 
cães; — a de Jannequln e a popular
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animais

ouverture de caça, de Méhul; — ocupa 
papel saliente o cão do inferno, Cér-

bero, apresentado por Gluck e outros 
em traços característicos.

O cavalo interessa os compositores 
pelo trote e galoDe. já descrito na 
‘‘Olimpíade’’ de Jomelli (1714-74.). bem 
como por Karl Loewe e no ‘‘Till Eu- 
lenspiegel” de Richard Strauss; v. 
galope” .

O grito do burro que não prima por 
beleza musical, foi reproduzido drasti
camente por Hugo Wolf e, de modo 
ainda mais grotesco, no “Sonho duma 
noite de verão” . Uma canção popular 
al. faz o burro competir com o cuco, 
e, juntamente com êste, desprezar o 
trinado do rouxinol.

Jean Louis Nicodé (n. 1853) inter
rompe o Glória dos passarinhos, da 
“Grande Missa matinal” em plena flo
resta pelas "gargalhadas” das rãs; 
estas mostram a sua “arte” também 
na "Rosa do Jardim de amor” de Hans 
Pfltzner, enquanto Händel, no orató
rio “Israel no Egito” , prefere pintar 
os vigorosos saltos das rãs:

À atenção dos compositores não es
capou nem o porco; assim no “Frei
schütz” de Weber, e no sexteto de fa
gotes de Pepusch, mestre-capela na 
côrte do rei Fred. Guilh. da Prússia. 
Das aves domésticas, o galo costuma 
salientar-se nas “Paixões” , enquanto o 
da “Dança macabra” de S. Saêns tem 
apel fúnebre. Rameau (1683-1764), 

em composição p. piano, pintou a ga
linha; o violinista Léonard, em peças 
características p. violino e piano, (ao 
lado de burro e burra) reproduziu um 
diálogo entre galo e galinha, e Ant. 
Razek, em quarteto humorístico de 
cordas, contou o que se passa em uma 
“Manhã no galinheiro” (v. aves e des
critiva música):

b) não poucos animais, ouvindo mú
sica, reagem indlsfarçàvelm., manifes
tando satisfação ou displicência. A 
mús. pastoril não deve sua existência 
únicam. ao desejo dos pastores, va
queiros e guardas, de "matarem o tem
po” : experimentaram praticam, o 
efeito da mús. sôbre os animais, con
seguindo chamá-los por ela, tranqui
lizá-los, fazê-los andar, etc. £ fácil ve
rificar a influência da mús. sôbre o 
gado do campo, animais domésticos 
como cachorro e gato; o cavalo, tão 
sensível sobretudo à música militar; 
os passarinhos na gaiola ou ao ar livre. 
Autores sérios atribuem à mús. efeitos 
curativos nos animais, maior secreção 
de leite das vacas, melhor disposição 
para comer etc.
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ano eclesiástico

c) sendo enormem. diferente a voz 
dos animais, tem nomes muito varia
dos, dos quais alguns Imitam o res
pectivo som; v. vozes dos animais;

d) a exemplo dos pintores, também
os poetas transformam os animais em 
músicos. Henr. Pedro da Silva (Plre- 
nópolis), em Casamento dos Bichos, 
tem estas estrofes:

Fui chamadu num pagódi 
Somentis para cantá,
Casamento da guariba 
Cem um fio du tamanduá.
Tocadô dessa sanfona 
Passava o dêdu sem mêdu,
Éra um piolu di cobra 
Cum cento sessenta dêdu.
(José A. Teixeira, Folklore Goiano). 
Uma cantiga mineira para crianças 

diz assim:
Pulga toca flauta,
Perereca violão; 

f  Piolho pequenino
Também toca rabecão, 
v. apartação; — descritiva (música' .
ANJOMARA, clarineta de Madagas

car; v. África musical, p. 22.
ANJOS E MÚSICA; angelos, gr., 

"mensageiro” (de Deus), criados no 
principio do tempo, espíritos puros 
(sem corpo), diferentes uns dos ou
tros; submetidos, no inicio do tempo, 
a uma provação, donde a distinção 
entre a. bons (no céu) e maus (no in
ferno, demônios); desde fins do séc. 
V distinguidos em 9 coros: anjos, ar
canjos, tronos, dominações, principa
dos, potestades, virtudes do céu, que
rubins e serafins; dados aos homens
como a. de guarda. São invocados e 
glorificados na Missa e, como membros 
da côrte celestial, espíritos puros, pelas 
Belas Artes, havendo inúmeros qua
dros e obras plásticas de séc. passa
dos que hoje constituem valioso docu
mento de informação sôbre género e 
forma de instr. musicais, sem exclusão 
da escrita de notas e da formação de 
coros.

São representados na arte mais ant. 
do cristianismo como jovens masculi
nos (por ex. na catacumba de Priscila, 
nos mosaicos da nave principal de S. 
Maria Maggiore); desde o séc. 5 são 
dotados pela arte de asas (v. arco de 
triunfo de S. Maria Maggiore); a re
nascença criou a. na figura de môças 
(Melozzo da Forll etc.); a prim, arte 
gótica preferiu crianças como a. As 
vestes, a principio, consistiam em tú
nica e pálio; mais tarde nos trajes da 
côrte bizantina; depois na túnica de 
diácono e, flnalm., em roupagem de 
fantasia.

Tôdas as coleções de quadros mus. 
são ricas em figuras de anjos que can
tam ou tocam; assim: G. Kinsky,
Geschichte der Musik in Bildern; Breit
kopf & Härtel, Leipzig, 364 p. 23% X 
31 cm.; — F. Hamei e M. Hürlimann,
Das Atlantisbuch der Musik, Atl. Ver
lag, Berllm e Zürich, 1934; 1060 p. 
(edição esp.: Enciclopédia de la Mús, 
trad. de O. Mayer-Serra; Dlstrib. Jack
son, 1934); — M. Sauerlandt, Die 
Musik im Bild in 5 Jahrhunderten.

No Brasil não se contam as igrejas, 
os conventos, os quadros, as obras 
plásticas com a. e m.; v. p. 34 a, b; 
50 a.

ANKIRANA, concha-marinha; v. 
Africa (Madagascar), p. 22.

ANKLANG, v. angklang.
ANMUTIG, al., gracioso.
ANO ECLESIÁSTICO ou LITÚR- 

GICO, a sucessão das festas e come
morações sacras, de acôrdo com a or
dem da obra da redenção: Advento, 
Natal, Circuncisão, S. Reis. Apresen
tação no Templo, chamado ciclo de
Natal; — ciclo de Páscoa, a começar
com o domingo de Septuagésima, quar
ta-feira de Cinzas, os 4 domingos da 
Quaresma, o domingo da Paixão; o de 
Ramos que inicia a Semana Santa; — 
Pentecostes ou Espírito Santo, SS. 
Trindade, Corpo de Deus, ciclo de Pen
tecostes. — Destacam-se ainda as fes
tas da SS. Virgem (Imaculada Concei
ção, Assunção, etc.) e dos Santos.
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anônim o 40

A música sacra varia, conforme a 
festa ou comemoração, tanto na Missa, 
quanto no Oficio Divino, sôbre o que 
orienta o Directorium. lat., ou Folhi
nha Eclesiástica (v. calendário ou 
ordo).

ANÔNIMO, sem nome. ou com nome 
fictício.

ANSATZ, al„ ataque, arranco; v. 
embocadura.

ANSCHLAG, ai., a) no piano, toque 
(forte, pesado, leve); — b) na com
posição, apojadura.

ANSCHWELLEN, ai., aumentar de 
intensidade; crescendo.

ANSPRACHE, ai.; ANSPRECHEN, 
al„ falar; diz-se dos tubos do órgão e 
dos instr. de sôpro que soam, falam, 
respondem com maior ou menor fa
cilidade.

ANTECEDENTE, 1.° tema de fuga ou 
do cànon, chamado também dux, guia, 
sujeito, proposta; v. fuga.

ANTECIPAÇAO, nota, ou notas, que 
não sendo do acorde que está sendo 
ouvido, mas do seguinte, anuncia êste; 
quando empregado no tempo fraco, é 
seguido Imediatamente pelo acorde, a 
que pertence:

A a. é empregada 
t a m b é m  com fre
qüência no c a n t o  
greg., recomendando- 
se como regra ge

rai a de cantá-la levemente, sem acen
tuação.

ANTELUDIUM, lat., prelúdio, intro
dução.

ANTENA, fio ou grupo de fios sus
pensos a certa altura acima do solo, 
destinado a receber ou a irradiar on
das elétricas na telegrafia sem fio ou 
no rádio.

ANTEZY, v. almées.
ANTHÉISTÉRIES, danças gregas a 

Baco.
ANTHEM. composições sacras inglê- 

sas, sôbre textos biblicos predominan
do ora os coros (full-a.), ora solos 
(verse-a.) De 1559 para cã fazem par
te integrante do Ofício Div. Sua his
tória começa com a separação de Ro

ma e a introdução do inglês como 
lingua lltúrgica. Tye e Tallis surgi
ram como compositores. Os a. eram 
silábicos, de frases curtas, fazendo so
bressair o texto. Depois de Byrd, a for
ma foi desenvolvida por Olbbens. Na 
era de Elizabeth, as partes foram tra
tadas como contrapontos, sobrevindo 
depois o estilo arloso, da monodla 
ital., com instr., a exemplo da cantata 
e acabando com côro em fuga ou 2 
coros. Haendel levou-a à culminância.

ANTHÉMA, dança grega particular.
ANTHIBÁQUIO, ritmo de duas síla

bas longas e uma b rev e :--------- u. v.
ritmica.

ANTHOLOGIUM, livro lit. da Igreja 
oriental.

ANTÍFONA, antienne, fr., breve ora
ção ou versículo que, rezada ou can
tada, precede e segue cada salmo do 
Oficio Div. Nas festas do rito dúplice, 
a antífona é rezada ou cantada na 
íntegra; nas outras festas, antes dos 
salmos é só entoada até o sinal d« 
asterisco; depois do salmo, na ínte
gra. Além dos salmos, são distingui
dos por antif. os cânticos do breviário.

ANTIFONAL, antiphonel, fr., meca
nismo inventado, pelo ano de 1840, 
por A. Debain; é aplicado ao harmónio 
ou órgão, para execução maquinal de 
trechos musicais mesmo por leigos na 
música.

ANTÍFONA MARIANA. oração poé
tica à SS. Virgem no fim do Oficio 
Div.: Alma Redemptoris mater; — 
Ave, Regina caelorum; — Regina caeli, 
laetare; — Salve, Regina, (v. estas).

ANTIFONARIO, livro que contém as 
antífonas, os responsórlos, salmos e de
mais cânticos para o Ofício Div., cha
mando-se Gradual o livro que con
tém as antif. e os outros cânticos da
S. Missa, com a respectiva mús.

ANTÍFONAS DE O’ são as 7 antífo
nas recitadas ou cantadas nas véspe
ras de 17 a 23 de dez. que, tôdas, 
começam com O (O sapientia, O Ado- 
nai etc.). As vésperas do dia 17. em 
muitos lugares, são as da festa do dia
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seguinte: Expectação do Parto de Nos
sa Senhora, resultando dai o nome de 
Nossa Senhora do O’.

ANT1FONEIRO, cantor incumbido 
de entoar as antífonas.

ANTIFONIA, ant., canto em oitavas.
ANTILOPENHORN. al„ trompa de 

antílope, Instrumento primitivo dos 
africanos.

ANTIPASTO, v. rítmica.
“ANTIPHONALE MISSARUM" é o 

titulo do célebre “Codex 339” da Blbl. 
de S. Galo, na Suiça que, escrito na
2.“ metade do século X, foi reprodu
zido em fac-simlle na obra “La Paléo- 
graphle Musicale” dos Beneditinos de 
Solesmes. Começa com a Missa do 1.° 
domingo de Advento que, nesse códice, 
é chamado com os nomes seguintes: 
Dom. IVa. IIIa. IIa, ante Natale Do- 
mini. As partes de cada Missa levam
estas designações: A (antífona do In- 
troitus); Tr (Tractus); OF (Offerto- 
rlum ); Co (Communio).

O 1.° vol. da dita Paléographie traz 
a descrição minuciosa do A. M.

ANTIPHONARIUS CENTO, o célebre 
livro de cantochão colecionado e re
digido pelo Papa São Gregórlo Magno.

ANTISPASTO, ritmo de sílabas nes
ta ordem: o  u, breve, longa,
longa, breve.

ANTWORT, al., resposta; v. fuga.
ANU, v. ave.
ANUNCIAÇÃO, ant. dia santo, a 25 

de março, festejando a mensagem do 
Arcanjo Oabrlel da Encarnação do 
Verbo Div. no seio de Maria SS., fes
ta chamada antigamente de Concep- 
tio Chrísti. As palavras do Arcanjo são 
cantadas no Ofertório da Missa.

ANÚNCIO, v. publicidade.
ANVIL, v. bigorna.
ANWACHSEND, al., crescendo.
AOUD, v. alaúde e Arábia.
AOÜGA, campainha de guerra; v. 

África.
APANHA-O-BAGO, seg. Ed. Carneiro 

(Negros Bantus), uma variante do 
samba.

APARTAÇÃO, grande dia dos va
queiros do nordeste, com a participa

ção ativa de cantadores. Luis da Câ
mara Cascudo (Vaqueiros e Cantado
res) descreve-o plàsticam. "Nenhuma 
festa tinha as finalidades práticas das 
apartações do nordeste. Criado em 
comum nos campos indivisos, o gado, 
em junho, sendo o inverno cedo, era 
tocado p. grds. currais, escolhendo-se 
a fazenda m aior... Dezenas e dezenas 
de vaqueiros passavam semanas reu
nindo a gadarla esparsa pelas serras 
e tabuleiros, com episódios empolgan
tes de correrias vertiginosas. Era tam
bém a hora dos negócios. Comprava- 
se, vendia-se. trocava-se. Guardadas as 
reses, separava-se um certo núm. p. a 
vaquejada... A a. consistia na identi
ficação do gado de cada patrão dos 
vaqueiros presentes...

“Vacas, bezerros, bois velhos eram 
afastados. Só os touros, novilhos e 
bols-de-era mereciam as honras do 
folguedo” ... Arrancava o animal “como 
um foguetão. Um par de vaqueiros 
corriam, lado a lado. . . .  Aproximando- 
se do animal em disparada, o vaquei
ro apanha-lhe a cauda (bassôra). en- 
volve-a na mão e puxa, num puxão 
brusco e forte; é a mucica. Desequili
brado, o touro cal, virando p. o a> 
as pernas, entre poeira e aclamações 
dos assistentes. Se o animal rebola no 
solo, patas p. cima. diz-se que o moco
tó passou. É um título de vitória inte
gral .. .  Quando não conseguem atin
gir o touro espavorido pela gritaria, 
dizem que o vaqueiro botou no mato.
E é o caso de vaia.

Ao pôr do sol, acabava-se. O jantar 
mantinha-os em jovialidade, narrando 
façanha, revelando derrotas alheias. 
Indispensàvelmente havia um ou dois 
cantadores para divertir. O cantador,
analfabeto quase sempre, recordava ou
tras apartações, outras vaquejadas fa
mosas, ressuscitando nomes de vaquei
ros célebres, de cavalos glorificados 
pela valentia. Cantava-se a desafio até 
madrugada. (V. desafio).

"Os desenhos de Debret e de Rugen- 
das trazem cenas de pegas de touros 
sempre com agullhada e laço . . .  Nos
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versos do Boi Pintadinho (Canc. Nor
destino, pg. 224):

O cabra partiu a mim,
Porém velo de meia esqueia; 
Desviou-se da cabeça 
Preslonou-me na sarneia.

Eu, com a dôr do ferrão,
A êle me encostei :
De debaixo de suas pernas 
O cavalo lhe m atei...

“Hoje, a a. rareia. Todo sertão está 
sendo cercado” .

Câmara Cascudo reproduz longos 
versos de Fabião das Queimadas (1848- 
1928). descrevendo uma vaquejada no 
Rio Gr. do Norte, em 1921. "É um 
documento fiel da técnica dos can
tadores, isto é, dos glosadores, para 
o registro de acontecimentos futuram, 
aproveitados. Em vez de deter-se em 
narrar a vaquejada, o velho Fabião 
apaixona-se por um novilho cabano (de 
orelhas pendentes) que não foi alcan
çado pelos vaqueiros. Insensivelm. o 
cantador encarna o animal, descreve 
o seu orgulho, sua alegria de derrotar 
os melhores parelhelros da redonde
za.” ...D as 39 estrofes, duas como 
amostra:

Lembranças ao cavalho velho 
Castanho da Divisão,
Está com 22 ano.
Porém não dá seu quinhão;
Ainda pode vadiar 
Em qualquer apartação.

O que foi de cavalo bons 
Todos correram a mim.
Porém não teve nenhum 
Que me quebrasse o cupim;
Eu não fui com o lombo ao chão, 
Nem amassei o capim.
APFELREGAL, al., a) conjunto de 

flautas do órgão; — b) flautas finas, 
com globos vazios na sua extremidade.

APHRODITE, dança lasciva dos an
tigos gregos (Copans: Diction. de
danse).

APIACÁS, um dos mais belos coros 
infantis fundado, no Rio de Janeiro, 
em 1937, por D. Lucília Guimarães 
Vila-Lobos, que o levou a grau artís
tico. Deu numerosos concertos e foi 
contratado para cantar regularm. em 
estações de rádio.

A PIACERE, it., à vontade.
A PIACIMENTO, it., aprazivelmente.
APLANADO, meio forte, a meia voz 

(Lopes Moreira: Comp. da Técnica
Vocal, p. 86).

APITO, "pequeno lnstr. para asso
biar, dirigir manobras; silvo” (Peq. 
dic.). “A., espécie de assovio, cõ que o 
Mestre nos navios, & o Comltre nas 
Caaes se dão a entender aos marinhei- 
rcs, & forçados...

“Eis o Mestre, que olhando os mares 
anda,

O anito toca, o cordaõ despertando
Os marinheiros". Camoens, cant. 0, 

oit. 70. (Bluteau, Vocabulário).
O a. exerce papel importante na ma

rinha. A Ordenação de a. abrange 169 
sinais diferentes, conseguidos apenas 
com duas notas, e com ritmos dife
rentes. Na explicação diz o Guia de 
Formação Marinheira, 2.“ ed.. n. 121: 
Os sons que compõem os vários apitos 
foram empregados à semelhança dos 
sons musicais, sem entretanto os lu
gares assinalados da pauta correspon
derem acs das notas como são habl- 
tualm. expressas na música. Para os
a. os sons foram colocados exclusiva
mente no 2.° e no 4.° espaço, sendo 
graves os sons escritos no 2.° espaço, 
e agudos os escritos no 4.° espaço.

Poucos exemplos convencerão da va
riedade admirável dos sinais. Assim 
temos para o Ranchelro-Chefe:
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43 appoggiatura

Sota do mastro do Gurupés:

Os a. abrangem continências, pes
soal subalterno, material, fainas c ma
nobras.

APLICAÇÃO, afinco no estudo que, 
como o método, não pode ser dispen
sado nem pelo talento, nem pelo gênio.

APOBATÓRIO. canto de despedida, 
dos gregos.

APODIPNA, cantos dos ant. gregos 
depois do espetáculo.

APOJATURA, v. appoggiatura.
APOKINOS, ant. dança particular, 

lasciva (Copans: Dict. de danse).
APOLIRICON. nome dado às vêzes 

ao antigo piano.
APOLO, APOLON, instr. da família 

das teorbas, ccm 20 cordas, do séc. 17.
APOLO-LIRA, a) instr. de madeira 

construído, por Schmldt. em 1832. de 
4 oitavas, imitando o som da trompa 
e do clarinete. — b) instr. do mes
mo nome, aperfeiçoamento do psalm- 
melodicon de Weinrich; imitava bem 
o violino, clarinete, oboé. fagote e a 
trcmpa, podendo tocar compos. a 4 e 
a 6 partes; o mecanismo não foi di
vulgado pelo construtor.

APOLONICON. grande órgão mecâ
nico construído, de 1812 a 1816, por 
Flight e Robson em Londres, de 5 te
clados que, ao mesmo tempo, consti
tuía um gigantesco orquestrião de
1.800 canudos; foi desmontado em 
1840.

APOLONION, instr. a teclado com 
um autômato que tocava flauta; foi 
inventado em fins do séc. 18.

APOSEISIS. antiga dança imoral 
(Copans: Dict. de danses).

APOSKÉLÉSIS, dança de crianças 
entre os gregos e romanos.

APOSTOLICUS, lat., uma das de
nominações usadas na Idade Média 
para o livro das Epistolas que, na 
Missa, são cantadas pelo subdlàcono. 
livro êsse, chamado também lectiona- 
rium ou liber-comitis.

APÓSTROFO, (’) usado em partes 
do canto como sinal de respiração.

APOSTROPHA, v. neuma 18.
APPENA, it„ apenas, levemente; a. 

animando, apressando levem.
APPENATO, it., com sofrimento.
APPOGGIATURA, it., Vorschlag, 

Nachschlag, al., “APOIO, APOIATU- 
RA” (Fr. Domingos de S. José Varel- 
la, 1806); usam-se também as formas 
"apojatura, apojectura, apojo, pojatu- 
ra e pojectura”  (E. Vieira, que propõe 
conservar a forma italiana); no “Peq. 
Vocab. Ortogr. da Língua Port.” apo- 
jadura. "A appoggiatura (port de voix, 
em fr.) é uma nota, escrita ou impres
sa, em tamanho menor, cujo valor não 
é contado na divisão dos tempos do 
compasso. Existe a longa e a breve.

a) Aquela, de fato, tem o valor in
dicado por sua forma, diminuindo, 
então, o valor da nota principal por 
ela precedida:

b) a appoggiatura breve é indica
da por uma nota pequenina, cuja ban- 
deirinha é atravessada por um peque
no risco. É o gôsto musical apurado 
que marca a sua duração. Alguns que
rem que o seu valor seja deduzido da 
nota precedente, o que é mais cômo
do; outros, entre os quais as maiores 
autoridades, reclamam que a duração 
da nota precedente não saia prejudi
cada. Appoggiatura breve-,

c) Faz-se o mesmo, quando a ap
poggiatura breve precede um acorde:
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d) O mesmo vale da execução de 
appoggiaturas que constam de 2 ou
mais notas:

(Sinzig: "Os Segredos da Harmo
nia”.)

APRACE, “dança, ao som de cantes, 
que as mulheres (índias) executam, 
colocadas aos lados de um prisionei
ro, a quem obrigavam a dançar tam
bém. E havia de ser com compasso nos 
seus movimentos, para que os tornoze
los, onde tinham amarrado um fio de 
matraquinhas, matracassem com ca
dência. (R. Southey). Alguns escrevem 
aprass, porém a primeira ortografia
é mais certa, porque o alfabeto tupi- 
guaranl não tinha o s, que era subs
tituído pelo ç." (C. Gondim).

APRESENTAÇAO DE NOSSA SE
NHORA, festa com rito dúplice maior, 
celebrada a 21 de novembro.

APRESENTAÇAO DO MENINO JE
SUS NO TEMPLO, a 2 de fevereiro, 
v. Purificação de Nossa Senhora.

A PRIMA VISTA, it„ à prlm. vista.
A PRIMO TEMPO, it.. noãndamefF- 

to inicial.
A PUNTA D’ARCO. it.. com a ponta 

do arco.
APUTÉRIES, fr„ festas e danças dos 

antigos gregos a Minerva.
ARA, ARA ARARAÚNA, v. ave.
ARABEBBAH. instr. muito usado 

nas costas da Berberia; é provido de 
uma corda.

ARABESCAS. ornamentos na arqui
tetura; titulo usado, por Schumann e 
outros, para peças características de 
músicas.

ARABIA e PÉRSIA MUSICAIS. “Os 
árabes argelinos, diz Pedrell, não es

crevem sua mús. nem possuem coisa 
alguma de teoria. Cantam e tocam de 
rotina.”

Segundo a monografia de Kiesewet- 
ter (1842) , antes da vinda do islamis- 
mo. os árabes não tinham cultura 
mus. de valor; a arte mus., no entan
to, chegou a florescer depois da con
quista da Pérsia, por ter passado a 
arte persa, aiitiga, para os conquista
dores. O mais antigo dos muslcólogos 
árabes é Chalil, fal. em 776 depois de 
J. Cristo, autor duma métrica e dum 
livro sôbre os sons. No século X, Alfa- 
rabi. melhor: Ei Farabi (Alpharabius) 
tentou introduzir a teoria grega.

Surgem, no séc. 14, escritores persas 
depois de que a Pérsia passou do domí
nio turco (séculos 11 a 14) para o dos 
mongóis, com nova evolução das belas 
artes, em particular sob Tamerlan. O 
fundador da nova escola persa é o 
árabe Ssaffieddin, cuja obra principal, 
a Schereffije, é escrita em lingua ára
be. São notáveis ainda: Mahmud 
Scherasi (fal. em 1315), Mahmud el
Amul (fal. em 1349) e Abdolkadir Ben
Jsa que escreveu na lingua persa.

O sistema musical dêsses autores é 
aquêle que surgiu sob o domínio ára
be, que, sem dúvida, continha elemen
tos ant. dos árabes e já foi combatido 
por Alfarabi. O característico dêsse 
sistema é a divisão da oitava em 17 
paçtçs: em terços de tons, a saber, 
partindo tle dó e desprezando diferen
ças imperceptíveis: dó. dó sustenido, 
ré, ré, ré sust., mi, mi, fá, fá sust., sol, 
sol. sol sust., lá, lá, si bemol, si natu
ral, dó, dó. Não é de admirar que êsse 
sistema apresente um bom número de 
têrças absolutam. puras: dó-mi; ié-fá
sust.; mi-sol sust.; ik-lá; sol-si; lá-dó 
sust.; si bemol-ré; si natural-ré, sendo 
de supor que, com êsse fundamento 
sólido, os 12 tons principais: makamat
dos teóricos, continuaram teoria, “por
que a mús. prática não faz escalas, 
mas melodias." (Riemann).

Os tons, segundo o esquema dos nú
meros, são êstes:
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uschak — dó. ré. mi, fã, sol, lá, si
bemol, dó; 

newa — dó. ré bemol, fá, sol, lá
bemol, si bemol, dó; 

buselik — dó. ré bemol, mi bemol,
(á, sol bemol, lá be
mol, si bemol, dó; 

rast — dó, ré, mi, fá, sol, lá, si
bemol, dó; 

irak — dó, ré. mi. fá, sol, sol
sust., lá. si. dó; 

isfahan — dó. ré. mi, fá, sol. lá be
mol, si bemol, dó; 

zirefkena — dó. ré. ml bemol, fá, fá
sust., sol sust., lá, si. 
dó;

buesuerg — dó, ré, mi. fá. fá sust.,
sol, lá, st. dó; 

sengule — dó, ré, mi. fá, -Já. sust.,
lá, si bemol; dó; 

rehawi — dó, ré bemol, mi, fá, sol
bemol, lá bemol, si 
bemol, dó; 

husseini — dó. ré bemol, ml bemol,
fá, sol bemol, lá be
mol. si bemol, dó 
(-buselik) ; 

hidschas — dó, ré bemol, mi bemol,
sol bemol, lá bemol, 
si bemol, dó.

Foi introduzido, no séc. 14, o siste
ma ocidental dos sete tons com 5 
intermediários, passando a ser adota
do na prática da mús., enquanto os 
teóricos continuaram com a teoria de 
Messel, que considerava o intervalo 
mais grave um múltiplo do mais agu
do (segundo o comprimento da cor
da) ; assim, a olt. grave dum tom 
exige uma corda do duplo tamanho, a 
quinta 3/2.

No exaustivo estudo LA MUSIQUE 
ARABE (Lavignac, Encycl., p. 2.676- 
2.944). Jules Rouanet fala da Espa
nha muçulmana e dá uma lista dos 
instr. usados pelos árabes da Espa
nha, com os vários nomes que se lêem 
nos autores:

INSTR. DE PERCUSSÃO — adufe, 
do//, douáouf, sindef, chendef; — guir- 
bal, girbal, kerbal; — kebar, espécie 
de tabal; — tábal. touboul; — taf-taf;

— kuzo, espécie de tabal; — axahim;
— ayre, dayre; — asaf ou a/su/; — 
tar; — req; — bandyr; — dem-dem; 
dschiladschel, tchenaschel.

INSTR. DE CORDAS — A'oud. alaú
de; — barbet, barbit. barbath. barbud;
— mizamar, mizmar, mizamir; — mi- 
azef. ma’azif. mVzafa; — kithara, koui- 
tra, çitar; — mizhar. outro nome por 
alaúde; — rabab, rebeb; — kiren; — 
zanga; — miurabi, outro nome da ki
thara; — djank. qandj. tschenk; — 
kanoun; — santir; — safic; — kinora. 
kinyra, kennir, kessir, kissar (v. êste);
— moughni; — kemandjeh; — kuffir.

INSTR. DE SÕPRO — buka (cla
rim), embuka; — xabeba (flauta), 
chabbábeh. schebâbet; — safar array, 
saffara, soulf  ar a; — kaçiba array, 
outro nome da xabeba; — álbogue, 
bok; — safic; — kadiba, kadhib; — 
kerma; — sofar; — hunat, outro no
me do sofar; — nay; — donaij; — 
sourna. sournaiy, souray, zonana; — 
eraqyeh, irakqyeh, eragyeh; — zanir;
— nefyr.

INSTR. INDETERMINADOS — xa- 
hin; — kasib; — kamrete; — ataram;
— chijal; — gharthab; — kafzab; — 
kesarat; — nimssof.

A lista, talvez incompleta, traz no
mes de instr. pouco usados; safic figu
ra como instr. de cordas e de sôpro.

El’oud, alaúde, era e é o instr. pre
dileto, recebido dos persas e vindo, 
talvez, do Egito. Existe em nada me
nos de 32 variantes, seguindo-lhe, na 
preferência, o qanoun. cuja caixa de 
ressonância tem a forma de trapézio, 
de cujos lados um é de ângulo multo 
agudo. Para cada som há 3 cordas que, 
por alavancas engenhosas, podem ter 
seu som diminuído por Vá de tom, % 
ou %, o que não se pode fazer nos 
instr. velhos. O tocador toma o instr. 
sôbre seus joelhos, encostando a parte 
das cordas graves no seu corpo. O 
qanoun comporta 3 e mesmo 4 oitavas.

O djanah. encontrado ainda na 
Palestina e na Turquia asiática, é uma 
lira de 4 cordas, quase idêntico com
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o kissar ou kesser; as cordas são dedi
lhadas por ambas as mãos; — o tam- 
boura parece-se com o bandolim, do 
qual difere pelo braço multo mais lon
go; o tamboura chargy ou oriental é 
encontrado na A.; o tamboura bou- 
sourk na Síria, Palestina e no Egito. 
Já se encontra pouco o sentir parecido 
com o qanoun. mas de cordas metá
licas, batidas por pequenas baquetas 
de ponta curvada.

O kamendja ou kemandgeh lembra 
o violino; desapareceu da A. o ke
mandgeh roumy, com dois jogos de 7 
cordas, dando-se outrotanto com o 
kemandgeh âdjouz, de duas cordas, 
mais parecido com o antigo rébeb.

Os instr. conhecidos por rebab. 
rabab ou rababa podem ter uma ou 
duas cordas; naquele caso está o rebab 
el moyanny (r. do cantor); neste, o 
do pceta: rebab ech cheir.

Nai, nome persa da flauta, é o instr. 
mais antigo da A. e talvez da humani
dade; é o caule de cana, com ou sem 
orifícios laterais; o nai de 7 orifícios dá 
a escala ditônica, pelo que foram fei
tas 7 nai diferentes, com os nomes se
guintes, a principiar com a nai mais 
aguda: nai supurghé, n. mustahsène, 
kize, mansour (a normal), shah, da- 
oud, dei ahenk; — é da mesma fami- 
lia a gasba ou gosba, de cana, metal 
branco ou mesmo cobre.

O zamr, zammour ou mizmar é da 
família dos flageolets; é feita de cere
jeira, em cilindro que termina por 
um pavilhão. A parte superior leva 
para embocadura uma pecinha de ôsso 
e palheta dupla. Gritando muito, o 
zamr não é empregado nas orquestras, 
mas só em festas ao ar livre, acom-, 
panhado por instr. de percussão.

O arghoul, multo antigo, também 
está desaparecendo na A. £ uma gaita 
de foles formada por duas canas com 
7 sons em série diatónica; — está ra
reando também a souqqarah, gaita 
de foles de pele de cabra e dois pe
daços de cana; — na Tripolitânia é 
encontrada freqüentem, a magrouna, 
gaita dupla.

São usados como instr. de percussão: 
os noukkayrat, um par de pequenos 
timbales de 15 a 20 cm. de diâmetro, 
reunidos por uma corda e batidos a 
baquetas; — a tabela, caixa grossa dos 
ar., chamada também tabl ou tebeul 
forma um cilindro com duas peles que 
podem ser apertadas.

Os schenaschek são crótalos de fer
ro que só figuram nos divertimentos 
nas ruas; — daff ou deff é o nome 
árabe do tambor dos basques, o tar 
do Maghreb, feito duma pele sôbre 
quadro de madeira, guarnecido de pe
quenos cimbales de cobre; mantido na 
esquerda, é tocado pela direita; — zil 
é um par de pequeninos cimbales me
tálicos, fixados pelos músicos de dan
çarinos no polegar e no índice de cada 
mão, para marcar os ritmos; na falta 
de zil, freqüentemente os dedos têm 
que encarregar-se de sua tarefa; — a 
darbucca é um vaso de terra cozida, 
coberto de pele, cujas formas e dimen
sões variam; — o parabukkeh, encon
trado também na Palestina, é deriva
do da darbucca e tem uma meia-esfe- 
ra sôbre um pé cônico; é levado no 
peito e pende duma corda que passa 
sôbre os ombros; — a tapdeba da Tri
politânia é da mesma família das dar- 
buccas; consiste num tronco de ár
vore, com colo alongado que se estrei
ta; a pele é tocada por ambas as mãos.

Todos êsses instrumentos são enu
merados pela "Encycl.” de Lavlgnac; 
outras fontes dão variantes dos nomes 
ou instr. ainda não incluídos, como: 
o saltério, com 22 variantes; o naka- 
rieh (instr. de percussão).

As orquestras, tocando em unísso
no, freqüentemente sustentam um 
baixo (Orgelpunkt), quando os demais 
continuam as suas melodias.

São seguidas ainda hoje as 24 nubet 
clássicas, havendo uma nuba especial 
para cada hora do dia e da noite. Ou
tro gênero de nuba começa com uma 
abertura em estilo turco, passando 
com a mizane (interlúdio) para o 
ritmo da parte vocal, formada por 
várias ghessen (estrofas) e metlâa
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(estribilho) do côro. Os zendani (can
ções populares), com elementos euro
peus, ficam para as mulheres e crian
ças. A dança, geralmente, é praticada 
por mulheres, por oficio, chamando-se 
na A. de almeias, na Africa de gha- 
wasie (no singular: ghasie).

No MAGHREB, (Marrocos. Argélia, 
Tunísia, Trlpolltânia). Maghreb ou 
Moghreb (“o Poente” ) abrange 3 par
tes: a Ifríkia (Trlpolltânia e Tunísia), 
Maghreb-Ansath (Argélia), Maghreb- 
el-Aksa (Marrocos); a palavra Magh
reb, só, significa o país do Atlas.

No séc. 7, os árabes, senhores do 
Egito, sonharam com a conquista do 
oeste. Sidi Okba, como relâmpago, ven
ceu tudo, mas, na volta, foi morto, 
datando, de então, a partilha do Magh
reb entre árabes e berberos, seus an
tigas donos. Ambos invadiram a Espa
nha, mas, expulsos, voltaram para o 
Maghreb, levando-lhe a civilização 
superior encontrada na Espanha. Só 
na Algéria, o mcsalco de povos mos
trava, em 1830, nada menos de 516 
grupos étnicos ou políticos, havendo 
cidades, como Constantine, que suces
sivamente eram púnicas, fenícias, car- 
taglnenses, romanas, bizantinas, ára
bes, turcas e francesas; tudo isso, na
turalmente, influiu na música.

Desta, a religiosa, klam el djed, be
neficiou, como a língua, de certo pu- 
ritanlsmo Intransigente, que se opôs 
mais a inovações, do que na klam el 
hazel, a mús. profana. Tôdas as ma
nhãs, o mou’adzãzin (muezzin), subin
do o minarete, canta para as 4 dire
ções el adzâne, o apêlo para a oração: 
“Deus é grande! Não há outro Deus 
do que Deus! Maomé é o profeta de 
Deus! Vinde à oração!" . . .  Assim, na 
mesquita do rito malekl. em Alger, o 
muezzin canta:

Largo

O canto do muezzin na mesquita vi
zinha, do rito hanefi, é mais desenvol
vido; o do oase de Oulad Yanez tem 
melodia cheia de ornamentos, cons
tituindo em todos os casos uma viva 
documentação de música antiga.

Pertencem ao mesmo gênero os 
ah,zâb (pi. de hizb), versos do corão, 
cantados de manhã e à noite pelos 
hezzabins, cantores especiais, retribuí
dos, e a khetma. final da salmodia. 
Nas festas principais, cantores não re
tribuídos, os qeççâidine fazem ouvir a 
qaçiãa, espécie de elegia a Mahomé ou 
santos do islam. Nas vésperas do ra- 
madan e em tôdas as noites do mês de 
jejum, o som do nefir (trombeta me
tálica de c. dum metro de compri
mento) e o canto avisam os habitan
tes de Marrocos da hora de prece es
pontânea, da última hora de alimen
tação, e do inicio do jejum, tarefa que, 
na Algéria, antigamente era exercida 
por bandos de negros, armados de 
tebeul (caixa grossa) e krakeb, casta
nholas de ferro.

Abstraindo dos cantos fúnebres, me
recem destaque os das romarias, em 
particular a rana djinak, entoada em 
tôdas as festas, a mais conhecida do 
Maghreb:

Arábia

Na ri! Ya na ri!
ritmo do acompanhamento
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É da mesma popularidade o ebqaou

’ala khetr para terminação das festas; 
segue o compasso 6/8.

Nas festas profanas dos árabes ou 
mouros predomina como instr. a 
yhaita. Na Algérla. por multo tempo, 
fora da casa só se ouvia boa mús. no 
café-concêrto ou café de cantores. Em 
fins do séc. 19, ainda se organizavam 
nezaha, verdadeiros partidos de mú
sica, que duravam 2 ou 3 dias, prin
cipiando às 8 da manhã e indo até 
mela noite; os mouros chamavam ao 
chefe do quarteto ou grupo, de maâ- 
lem; a nezaha caiu em desuso, mas 
nas vilas marocanas ainda se organi
zam concertos que vão da noite até 
à manhã.

Na ALGÉRIA

Os músicos da Algérla contam 7 gê
neros de obras que, na ordem de seu 
valor profissional, são êstes:

1.° os noubet ghernata que. a exem
plo da sonata ou sinfonia, seguem de
terminadas partes vocais e instr.: 

a) daira, prelúdio vocal; — b) mes- 
tekhber eç-çenaâ, prelúdio instr.; —
c) touchia, abertura instr. — d) uma 
série de meçdarat (rei da melodia e 
parte mais elevada da nouba). seguin
do a nouba e precedida de seu kersi, 
peq. rltornello instr.; — e) um número 
variável de betâih’i ou metâihi. o  ri- 
tornello instr., precedida do número 
variável de betâih’i ou metâihi, (ritor- 
neílo instr.» precedida do kersi; — f)
idem de derdj (melodias em and. rá
pido e compasso ternário); — g) peça 
instr. sob o titulo touchiat el-ançe- 
rafat; — h) — uma série variável de 
unçerafat (romanza) com seu kersi; —
i) o mekhlaç, final.

Compreende-se a importância da 
nouba, das quais existiam 24 diferen
tes. cada qual com seu nome próprio 
e a ser tocada em determinada hora 
do dia ou da noite; contavam-se: 1.° 

nouba dil ou ed dzeil; 2.° medjenba
ou medjenéba; 3.° hassine ou hossein
(etc. até 24);

2.° os noubet de neqlábat e os mes- 
tekbarat; o neqlab é. geralm.. canção 
de amor, construído como as noubet da 
Andaluzia, tendo três ghessen, cada 
qual de 1, 2 ou 3 verses; um metlaâ
de 1 ou 2 versos; e um redjou, que re
pete o motivo do ghessen. A semelhan
ça dos noubet ghernata, os neqlábat
seguem determinada ordem, a saber:

a) tchenbar, abertura viva, de todo 
um mosaico de melodias; — b) mes- 
tekber, prelúdio; — c) neqlábat, ge
ralmente de vários tons. a saber os 6 
que ainda existem: remei maia sôbre 
a tônica lá; çika, sôbre si; moual, sô
bre dó; zidane, sôbre ré; aarak, sôbre 
mi; djorca, sôbre já.

3.° a música áarbi. menos elevada do
que os neqlabat. é a dos árabes do 
interior, dos fellahs e paisanos. A
nouba aarbi, da Algérla. compreende 
um meçeder (melodia nobre), um be- 
tâh’i (sem derdj), alguns nessrafat
(en-neçrafat), em compasso ternário 
e andamento vivo, e o que os músicos 
chamam áarbi bit, coplas formando
uma bit (casa), ou cantadas em con
junto e terminando por um siah’, re
cita tivo-solo.

4.° o gênero haouzi (“o dos arredo
res das cidades” ) representa um de
grau inferior; as poesias são ricas, mas 
as músicas simplificadas ou rústicas; 
são numerosíssimas, de fácil compre
ensão.

5.° o qaçâid é mais usado na mús. 
religiosa do que na profana, muito em 
voga nos meios puramente indígenas. 
Devia aplicar-se, segundo os sábios, só 
às obras-primas, mas o povo se apo
derou do qaçald para cantar suas ale
grias e dores.

6.° os qadriat çenáâ, contrariam, 
aos gêneros precedentes, para homens, 
são ghena nessouani, canto de senho
ras. melodias graciosas, em compasso 
ternário.

7.° Embora estejam no último grau 
da musicalidade, os qadriat zendani e 
os zendani gozam de muita aceitação;
são pequenas coplas que nascem hoje, 
para desaparecerem amanhã, enquan
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to outras ficam. Dos dois géneros, os 
zendani são cs mais pobres, filhos ria 
rua. de pais desornhecidos. vagabun
dos sem educação: contudo, operários, 
garotos, môças, vadios, etc.. os têm na 
boca. ligados a pobres versos ou a 
simples repetição de palavras.

Na TUNÍSIA 
Os elementos árabes ou bérbercs 

que, de volta da Espanha, tinham fun
dado os reinos de Fez. Tlemcen e os 
pequenos Estados do Maghreb central, 
não puderam preservá-los duma his
tória muito agitada. Colônia fenicia,
caíram com Cartago. passaram aos 
romanos, vândalos e árabes; foram 
ocupados, perdidos e retomados pelos 
ailabite$, zerites. almohades. almoravi- 
des, hafsides, merinides, turcos, so
frendo desde o séc. 16, com as lutas dcs 
janizares, as intervenções da Espanha 
e o estabelecimento da dinastia dos 
hassenides. Assim mesmo, a música 
teve sempre lugar de destaque na vida 
pública e particular. As melcdias são 
caracterizadas por sincopas de tôda 
sorte e acentos inesperados; exemplo 
dum beroual (canto geralmente li
geiro) :

Os baschraf são peças bastante lon
gas, compostas de certo número de 
tebas (árias) que dependem um tanto 
da fantasia do executante; — khetam
(final) são árias em compasso terná
rio, tocadas no fim do concêrto ou 
duma peça extensa; — ech-chrenl é
melodia de várias partes, das quais 
uma é repetida; — deurdj ou dradj 
corresponde à nouba algeriana.
Frei Pedro Sinzig — Pelo Mundo do Som. Dicio

Mendigos cégos de Argel, tocando tamboril 
(Des. D. P.)

O dey de Tunísia tem, para as gran
des cerimônias oficiais, uma banda de 
46 músicos que tocam peças locais, 
sempre em uníssono. Djenaha en nas- 
sencia é uma escola de música árabe; 
Hussenia e El Helal são sociedades
musicais. “Os cantores homens — diz 
Jules Rouanet — têm as mesmas vozes 
de cabeça, imitando o cabrito ("che
vrotantes” ) à fôrça de procurar trilos 
e "battements” ; as mulheres ai têm 
vozes fortes, guturais” .

A MÚSICA INDÍGENA DE 
MARROCOS 

Mais ainda do que na Algéria, em 
Marrocos há duas sociedades bem^dis- 
tintas, embora unidas pela religião: 
no campo são os bérberos, insubmis
sos à autoridade do Sultão; nas cida
des, os mouros, cônscios dos antigos 
esplendores, de vida aristocrática, os- 
tentativa, ao lado de judeus, negocian
tes, estudantes, sábios, artistas e mú
sicos. Nos séculos 12 e 13, Fez tinha a 
riqueza e o luxo das mais belas cida
des da Espanha, 785 mesquitas, biblio
tecas, universidades, jardins, festas.

A música de Marrocos tem duas ca
tegorias: a qriah, fácil, popular, cor
responde aos zendani da Algéria; a 
aâla é a séria, clássica, praticada por

ário Musical
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profissionais. A qriah, considerada um 
passatempo frívolo, tem uns 2 séc. de 
existência e divide-se na mcherql, ori
ental, próprio dos vizinhos da Algéria; 
é monótona, chorosa, usada para invo
cações religiosas e para cantar a natu
reza; — a meqçour eldjenah (“de asas 
cortadas, cheia de dor” ) , para elegias 
e cantos de amor; — o mezlouq para
coisas humorísticas.

A aâla. vindo da Andaluzia, é exe
cutada só por homens, e em instr. de 
corda: kemendja, rebeb, alaúde, acom
panhados do tar; cantam as grande
zas do passado, o rancor contra os es
panhóis. Dos noubet eram conhecidos
24, reduzidos hoje a 11. que seguem 
esta ordem: prelúdio, abertura instr., 
melodia lenta; outra mais ránida; in
terlúdio instr. vivo, final prestissimo.

ENTRE OS KABILES

A sociedade berbera quase não evo
luiu; provém de agricultores e guer
reiros, de aglomerações sem luxo. de 
costumes e gostos tradicionais, de 
mús. arcaica, rude, simples, sem os 
instr. de cordas das cidades, conten
tando-se com a ghaita, o bendaír. o 
tebeul e a flauta de cana. Tem temas 
curtos, de extensão pequena, cantos 
que variam com cada tribo, falando 
de guerras, calamidades públicas, dum 
Santo. Os de amor, freqüentes, têm 
palavras chamadas por Jules Rouanet 
de “três licencieuses” . Sob a influência 
de escolas e missionários, essa música 
começou a se modificar, sendo aban
donadas as escalas arcaicas em bene
ficio da maior e menor. Da mús. re
ligiosa diz êsse apêlo à oração:

ift j|J SX\
Al l:ih ou ak bar Lai la ha il

la! Al lah Al lah ou ak bar

Mo-ha-mcd rassoul Al lah!

Dada a grande extensão ocupada 
pela raça autóctona, a música berbera 
é muito propagada na Algéria.

ENTRE OS TUAREGUES

O canto é uma paixão dos imouhar.
Freqüentemente é organizado um 
ahal (pl. ihállen), “solrée” musical, 
para a qual homens e mulheres afluem 
de longe, em roupas de festa. A base 
das canções é o touit, melodia, ao qual 
as palavras da poesia têm que sujei
tar-se por contrações, elisões e tôda a 
sorte de complacências gramaticais; 
a métrica da poesia não existe; a da 
música domina. O número de touit
varia de acôrdo com a tribo dos tuare- 
gues; os de Ahaggar têm 9; os azdjer 
o saianine, vivo, rápido; o ahinena,
lento, e o asaher’, particular de sua 
tribo.

FORMAS MELÓDICAS DA MÚSICA 
INSTRUMENTAL

A melodia mais simples transforma- 
se no Maghreb em explosões de ale
gria e vivacidade, graças a ornamen
tos contínuos e transformações do 
motivo, geralm. seguido de contra- 
•motivo. A sincopa é encontrada em 
tôdas as modalidades. Há predileção 
por valores Irregulares nos compassos 
e divisões inesperadas. As apojaduras, 
longas e breves, simples e duplas, gru- 
petos, trilos, mordentes, tudo isso é 
usado em demasia, com horror das li
nhas simples, de acôrdo com a poesia 
e a arquitetura. As pausas, multas vê- 
zes, são suprimidas; nas danças, a me
lodia corre sem cessar, até os dança
rinos caírem esgotados.

A música vocal ressente-se dos mes
mos característicos.
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Cristo coroando a SS. Virgem 

da Imaculada Conceição, dé Essen. no rio Ruhr).
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31 araucanos

INSTRUMENTOS MAGHREBINOS

Pertencem à classe de instr. de lin- 
güeta a r’aita ou ghaita, com 7 orifí
cios e lingüeta dupla; — as flautas são 
numerosas: el-qeçba meta’ el-meddah
tem 5 orifícios; el-qeçba meta’ el- 
r’enai é como a anterior, apenas um 
pouco mais comprida; — el guebli ou 
el-guéblia, do sul, tem 50 cm. de longo, 
sons lindos que multas vêzes dominam 
o cantb; — essoudassi, com 6 orifícios,
é a màior de tôdas; — el djouak ou 
fhal, com 7 orifícios, é a mais comum, 
e tem som muito claro; é feita as mais 
das vêzes de cana ou bambu; são 
disputadas as de tíbia de águia, cujo 
som é considerado nobre e maravi
lhoso.

Além do rebeb e do kamendja (v. 
supra) o Maghreb possui o amz’ad 
touareg com meia cabaça fechada por
pele, uma só corda e arco com crina 
de cavalo; é tocado só por mulheres 
que com êle acompanham seus cantos. 
— Já foram citados, acima, a kouitra,
guitarra predileta do Maghreb; el’oud,
alaúde quase desaparecido; — el qo- 
noun, espécie de cítara. Usam ainda
o guenibri, pequena guitarra a duas 
cordas e de braço longo, instr. popular 
por excelência.

Nos instr. de percussão, os magh- 
rebinos usam, além do bendir ou ben- 
dair, o chekchak, reservado às mulhe
res; é o t’ebila do Oran; — o guellal 
consiste num cilindro de cêrca de 60 
cm. de longo que tem a maior das 
extremidades fechada por uma pele 
repousando sôbre duas cordas; — os 
noqairat ou negrat são um par de tim- 
bales hemisféricos, cobertos de pele, 
ligados um ao outro, — a gueça’a é um 
timbale, formado por uma chapa de 
madeira, cuja parte côncava leva uma 
pele; — o tebeul, grande caixa, já foi 
enumçrada sob variante do nome; dis- 
tlngue-se o tebeul kébir (o grande) do 
t.ç’rir (pequeno).

Quanto a tar e derbouka v. supra; 
d effé  o adufe; os karkábet (o qeraqeb
dos árabes, o qerqabou dos negros) são

um par de castanholas; — znoudj são
pequeninos cimbales de cobre; de 5 
cm. de diâmetro, afixado um no dedo 
médio, outro no polegar.

Sôbre a composição de orquestras 
maghrebinas v. J. Rouanet na “En- 
cycl.” de Lavignac, p. 2.936/7.

LIT. — Jules Rouanet, La Musique 
arabe (Lavignac. Encycl. 2.676-2.944 >:
— Riemann, Die.; — F. S. Daniel, The
Music and the Musical Instruments of 
the Arabs, 1915; — Farmer, A History 
of Arabian Music to the XIHth Cen
tury, 1929; — Thornton, The Voice of
Atlas, 1936; — Salvador, The Music of
the Arabs, 1915; — Erlanger, La Mu
sique arabe, 1930; — Berner, Studien 
zur arabischen Musik, 1937; — Rei
chert, Die Wissenschaft der Musik bei 
A1 Farabi (Diss., Berlin, 1936); — 
Hefny, Ibn Si-Na’s Musiklehre (Diss.. 
Berlin, 1931); — D. Stoll, Music in 
Mediaeval Bagdad (Music Review 11 :
— Caussin de Peceval, Notices anec- 
dotiques sur les principaux musiciens 
arabes des trois premiers siècles de 
l’lslamisme (Journal asiatique, 1873. e 
separado); Dechèvrens: "Etudes de 
science mus. II. App. IV (La musique 
arabe, 1898).

ARAÇUIAVA, v. ave.
ARAINE, a) antiga trompa de guer

ra, de grande formato e grosso cali
bre, reta, de cobre ou estanho, usada 
na França já no séc. 12; — b) cam
painhas e guizos da França do séc. 14.

ARAMANA, tamboril siamês.
ARAMUTUU. v. "festa (dos índios i. 

segundo afirma o dr. F. França." (C. 
Gondim).

ARAPONGA, ARARA AZUL, ARA- 
RAÍ. v. ave.

ARARAY ou ARARÂY, ARÁRAY, um 
des 3 modos etíopes; v. Abessinia.

ARAUCANOS. nome dos indígenas 
do Chile, v. êste. LIT. — Carlos Isa- 
mith, Trutuka (Boi. lat. am., t. I, p. 
43); — idem, Cuatro instr. musicales 
araucanos (1. c. t. III, p. 55); — idem.
Los instr. ar. (1. c. t. IV, p. 305); — 
idem, La danza entre los araucanos
(Boi. lat. am.. 1941, p. 601).
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ARAUÉ, “cetro dos índios tembés; 
distintivo do chefe. Tem a forma de 
um leque com cabo; assemelha-se a 
um lado de carnaubeira com a palha 
aberta. Os chefes indígenas serviam- 
se dêle, algumas vêzes, para darem o 
sinal do comêço da dança ou do 
canto.” (C. Gondim).

ARÁVIA, (contração de algarãbia) , 
canto árabe, aplicando-se o nome aos 
cantos heróicos e sentimentais. Nas 
ilhas açorianas, a. significa toada 
popular.

ARCADA, (fr. coup d’archet) a ação
do arco não é menos importante do 
que a da mão esquerda que encurta 
as cordas a vibrar; da esquerda de
pende a afinação perfeita, a pureza 
do tom; tudo mais está ligado à ar
cada: brandura ou aspereza, expres
são, sonoridade, nuanças sem número. 
Nas obras escolares, nos estudos e nas 
partes orq. são indicadas a subida e 
descida do arco por sinais que nem 
sempre são usados do mesmo modo 
pelos autores. Riemann recomenda 
para a subida do arco o sinal V , para 
a  descida j f. O uso da ponta é recla
mado por a punta d’arco, it.; o do
talão ou noz do arco por arn Frosch,
al. A subida chama-se arcada ascen
dente; a volta, a. descendente.

Usam-se as locuções: arco para cima
(it., arco in sù, levare; fr., pousser) ; — 
■arco para baixo (it., arco in giu, tirare;
fr. tirer). Cf r. Orlando Frederico: O 
Violino. Publ. do Grêmio Arcàngelo 
Corelli, Rio.

ARCATO, it., tocado com arco.
ARCHETTO, it., arco.
ARCHILUTH, v. alaúde.
ARCHIPARAPHRONISTA, gr., últi

mo substituto do primicerius ou prior
schclae, diretor da schola cantorum
medieval.

ARCHIVES DES MAITRES DE 
L’ORGUE, 10 vol. de A. Guilmant, 
1898-1910.

ARCHIVIOLE, v. arquiviola.
ARCICÊMBALO, a) clavicórdio. com 

cordas e teclas para os sons enhar- 
mônicos. invenção atribuída a Nicolo

Vicentini (1557); b) espécie de grande 
clavicímbalo, tendo 4 oitavas e uma 
quinta e sendo tocado em pé. (v. cla
vicórdio, clavicímbalo.)

ARCILIUTO, v. chitarrone.
ARCIÓRGANO, construção do céle

bre Nicolo Vicentini (1550).
ARCO, a) vara de pau, flexivel, 

cujas duas extremidades, um pouco 
curvadas, são ligadas por sêdas, ca
belos de crina, esfregados com certa 
resina preparada (v. colofónia), para 
fazer vibrar as cordas do violino, da 
viola, do violoncelo e contra-baixo por 
meio da fricção. Entesam-se os cabelos 
por uma tarraxa no botão da extre
midade inferior do instr.

Os arcos da viola são maiores do 
que os do violino e menores do que os 
do v.-celo; os do c.-balxo, porém, são 
curtos e de construção reforçada;

b) nos bombos e tambores há um 
arco de madeira em cada extremidade 
do fusto ou corpo principal, para 
apertar, por cordas ou parafusos, as 
peles dos arquilhos.

ARCO DOS CAFRES, arco com uma 
ou mais cordas de tripa, tocadas por 
uma pluma de cisne, guarnecida de 
chumbo ou madeira e de guizos; pres
sões com a mão esquerda permitem 
produzir sons diferentes.

ARCO IN GIÜ, it., arcada para baixo, 
indicada por | j ou a  -

ARCO IN SU, it., arcada para cima, 
prescrita por V ou l_|.

ARCO SCIOLTO, it., golpe de arco 
sôlto, destacado.

ARDAVALIN, flauta de Pan, usada 
pelos hebreus.

ARDENTE, ARDITO, it., apaixonado.
AREBAN ou RÉBANA, variante ára

be de pequena caixa.
AREITO, a) "canto heróico dos ca- 

ribes, conforme afirma o Vise. de Pôrto 
Seguro, e que lhe parece ser de ori
gem grega. Naturalmente é o mesmo 
hino que os graicurus cantam todos 
os dias ao romper d’alva. acompanha
dos de rufos de tambores. É um hino 
de exaltação, no qual cs indios desa
fiam tôdas as nações, a virem medir-
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se com êles” . (C. Gondim); b) dança 
mexicana.

ARETINAS (sílabas), v. solmização.
ARGANUM, v. Arábia e Pérsia mu

sicais.
ARGENTINA MUSICAL. A origem 

da música argentina deve ser pro
curada nos apóstolos que vieram cris- 
tianizá-la e que deixaram no La Plata 
testemunhos irrecusáveis. Basta lem
brar a obra inconfundível dc jesuíta 
L. Berger (1588-1641), cuja influência, 
com a de seus confrades, se estendeu 
até o Chile.

Luiz Heitor, em Dois pequenos estu
dos de Folklore Musical, Rio, 1944, 
escreve: “O elemento negro que, entre 
nós, contribuiu em tão larga parte 
para estruturar a música popular... 
quase nenhum traço deixou assinalado 
em terras platinas. Por sua vez a forte 
corrente incaica, imprimindo cunho 
de nobreza continental às nações an
dinas, vem morrer no norte argentino, 
através de elementos bolivianos trans- 
mlgrados...

"A única proveniência atribuída, 
portanto, ao processo evolutivo da 
arte mus. argentina, foi a branca; não 
só de importação européia como tam
bém americana. Tal o caso da haba- 
nera cubana, que se tornou um dos 
fatores do moderno tango arg. Mas, 
apesar disso, a fôrça de assimilação 
do melo é tão poderosa que tôda a sua 
arte popular está embebida de um in
destrutível argentinismo, onde pràtl- 
mente se tornam irreconhecíveis as 
matrizes originais. Quem diria, por 
exemplo, que a ranchera, tão gau- 
chesca, nada mais é do que a mazurka,
a mazurka polonesa, argentlnizada no
sôpro rude do pampeiro?. . .  Não é 
um fato que vem de ontem.. .  Os vla- 
j antes que percorreram o Rio da 
Prata em comêço do século XIX, já 
se haviam impressionado com a origi
nalidade das danças tiplcas a que as
sistiram. .. .Uma coisa é evidente, em 
mais de cem anos de vitalidade mu
sical: o  cunho original e a fôrça cria
dora dessa arte rebelde a tôdas as

hipóteses que tentam submetê-la à 
ascendência de uma influência qual
quer” .

Feita a independência, Blas Parera
escreveu, em 1813, o Hino Nacional. 
Surgiram no terreno musical Alcorta
(1805-62), J. P. Bsnaola (1808-78), J. B. 
Alberdi (1810-34). Alberto Williams, 
nasc. em 1862, fundou em 1893 o Con
servatório de Buenos Aires. A música 
arg. contemporânea é vigorosa e va
riada. Juan José Castro compôs "Sin
fonia Argentina” , "Sinfonia Bíblica” 
e regeu obras em New York; seu irmão 
José Maria Castro (n. 1892) constitui,
com Siccardi (n. 1897), Gianneo (n. 
1897), J. Fischer (Odessa, 1896) o 
grupo Renovación, enquanto J. C. Paz 
representa o radicalismo. São ainda da 
nova geração: C. Suffern, Isabel Aretz-
Thiele, R. Garcia Morillo, J. Perceval
e A. Ginastera.

Escreveram óperas: P. de Rogatis
(La Novia dei Hereje), R. Espoile (La. 
Ciudad Roja), Enr. Casella (La Ta
pera) , Fel. Boero (El Matrero). Desta
cam-se ainda Garcia Estrada (n. 1895), 
Athos Palma (n. 1891), G. Gilardi (n.. 
1899), A. Luzzati (Torino, 1875), C. 
López Burchardo; na música popular:
A. Beltrame, A. Chazarreta, C. Vega,. 
V. Forte, J. T. Wilkes.

O teatro Colón, de Buenos Aires, tor- 
nou»se uma celebridade internacional.

LIT. — J. Alvarez, Origenes de la 
música argent. ( 1 9 0 8 ) A. Schianca,
Hist. de la mús. arg. (1933); — C. 
Vega, Danzas y canciones argentinas
(1933); — A. Williams, Antologia de 
compositores argentinos (1941); — C. 
Vega, La música popular arg. (1941); 
— Juan Giacobbe, Introducción al es
túdio de 'una Etnografia arg. (Bol. lat. 
am., t. II, p. 215-235); — Josué Teó- 
filo Wilkes, De algunos aspectos y 
particularidades rítmicas dei cancio- 
nero musical popular argentino (Bol. 
lat. am., 1941, p. 565).

ARGHAN, órgão dos árabes (Jac- 
quot).

ARGHOUL, instr. dos falahs (cam
poneses) do Eglto; tem dols tubos„
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cada qual cum sua palheta, um curto, 
ccm 6 buracos para variar os sons; 
outro mais comprido, que dá sempre 
o mesmo som como o bordão na gaita 
de foles. O tocador sopra ao mesmo 
tempo nas duas palhetas;

a.-el-kébyr, o maior Instrumento do 
gênero; a.-el-soghayr, o médio; a.-el- 
asghar, o pequeno.

ARGIENNE, fr„ flauta grega, de for
ma hoje desconhecida.

ARGOLIDE, v. flauta.
ÁRIA. port. e it.; AYRE, port. ant. 

e esp. "O catálogo da biblioteca de
D. João IV menciona freqüentes vê- 
zes: Ayres ou modos de cantar”, (E. 
Vieira), quer dizer melodias, toadas. 
Nas suites (v. esta), da época de Bach,
a. (air, fr.) muitas vêzes era o titulo 
de peças ou trechos que não corres
pondiam aos vários tipos de dança.

Hoje, o têrmo é empregado para 
cantos de solista com acomp. da orq., 
quer sejam trechos de ópera, cantata 
ou oratório, quer tenham sido escritos 
diretamente para concertos. Distin- 
gue-se da talada, igualm. acomp. pela 
orq.. por ser lírica, isto é, por cantar 
os sentimentos na prim. pessoa (“eu” ) , 
enquanto a balada é épico-lírica. For
mam gênero especial as árias relig.
ida chiesa, it., — Kirchenarie, al.), 
quer tenham o caráter de oração ou 
meditação, quer exprimam sentimen- 
tcs de penitência, de júbilo, de gra
tidão, etc.

A diferença do Lied (v. êste) con
siste na forma mais larga da a. e, 
prlncipalm.. pela circunstância exter
na de o Lied ser acomp. apenas por 
um cu outro instr.

A a. pequena, com a substituição da 
orq. pelo piano, chama-se cavatina,
arista, Lied, couplet, canzone.

Tornou-se importante forma da arte 
a grande ária (a. da capo), composta 
de duas partes essenclalm. diferentes. 
A prim. dá ensejo ao solista de mos
trar sua arte de canto, graças à ri
queza melódica; a segunda, calma,-dis
tingue-se por harmonias mais varia
das e contrapontos; é seguida por da

capo, quer dizer, a repetição da prim. 
parte, enriquecida ainda de ornamen
tos melódicos; faz parte a introdução 
pelo ritornello (v. êste) instrumental, 
com motivos da-melodia.

Crescendo as exigências aos canto
res e os resultados dêstes, prlncipalm. 
na ópera italiana, os compositores vi
ram-se obrigados a escrever, para os 
papéis principais, árias cada vez mais 
gratas e virtuosísticas, evoluindo a 
grande ária para a de bravura (Kolo- 
raturarie. a l.), enquanto a a. da capo, 
florescente até fins do séc. 18, cedeu 
o lugar a outra, mais independente.

Pelo lado estético, a a. de coloratu- 
ras implica na estagnação da ação 
dramática no palco, em benefício do 
lirismo, o que a Wagner e seus adeptos 
se afigura inaceitável e contra o es
tilo da ópera. Outro partido, porém, 
numeroso e forte, vê nessas árias a 
parte mais atraente da música dra
mática.

“São questões de princípio, nas quais 
não há possibilidade de entendimento, 
mas- partidarismo. A a. de bravura, 
criada tão somente por causa do vir
tuoso, estèticam. é condenável; há, no 
entanto, entre ela e a grande a. do 
Fidelio tamanha diferença que chega 
para os desprezadores daquela serem 
veneradores desta” (Rlemann).

L /r. — H. Riemann, Cantatenfrüh- 
ling, 4 vol.; L. Landeshoff, Alte Mels- 
ter des Belcant, 5 vol.; B. Flogel, Die 
Arlentechnlk in den Opern Hándels, 
(Diss. Halle, 1921); J. Godefroy, Some 
Aspects of the Aria (Music and Let- 
ters, X V II); P. Warlock, The EngUsh 
Ayre, 1926.

ÁRIA AGGIUNTA, it., ária interca
lada (na ópera); — ÁRIA ARITENOI- 
DEANO, músculo “ impar, concorre 
ainda para a aproximação das cordas 
vocais.” (Lopes Moreira: Compêndio 
da Técnica Vocal, p. 65); — ARIA 
BUFFA. it.. ária cômica; — ÁRIA 
CANTABILE. it.. ária sentimental; — 
ÁRIA D’ENTRATA, it., ária de entra
da em cena; — ÁRIA Dl CAMERA, it., 
ária de concêrto; — ÁRIA Dl CHIESA,
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it., ária relig.; — ARIA Dl SORTITA, 
lt„ ária de saída de cena.

ARIETTA, it., arieta; — ARIETTI- 
NA, it., arieta pequenina.

ARIGOT, fr., peq. flauta com seis 
furos, da qual parece ter nascido o 
flageolet (v. êste).

ARIOSO, it., melodioso.
ARISTOGÊNICOS, seita mus. que. 

para a apreciação de intervalos, admi
tia por juiz só o ouvido, enquanto os 
pitagóricos apelavam para o cálculo; 
eram chefiados por Arlstógenes e 
Tarento.

ARISTON, órgão automático, inven
tado por Ehrllch. É constituído por 
lâminas metálicas, postas em movi
mento por meio de cartões circulares 
perfurados que permitem que o ar 
faça vibrar esta ou aquela palheta 
num momento dado. (Enc. e Dic. Int.)

ARITENO-EPIGLÓTICO, “ tem por 
função diminuir o orifício superior 
da laringe e pode, quando desenvol
vido, levar a epiglote para baixo e 
para trás, pelo que é também chama
do músculo abaixador de epiglote.” 
(Lopes Moreira: Compêndio da Téc
nica Vocal, pg. 65.)

ARLEQUIM, palhaço em comédias 
ou divertimentos populares, como 
bumba-meu-boi, etc.

ARLEQUINA, esp., baile de caráter 
jocoso; — ARLEQUINADA, modos de 
arlequim; farsa.

ARMADURA DA CLAVE, "o conjun
to de alterações próprias dum deter
minado tom e modo”. (L. G. Mariz,
Música, pg. 29).

ARMANDINE, fr., harpa-saltério com 
cordas de tripa, inventada, em 1723, 
por Paulo Taskin.

ARMARIO, v. piano,
ARMEEPOSAUNE, al., “ trombone do 

exército”, inventado em 1867 por 
Cerveny, e introduzido na cavalaria 
alemã. ....................

ARMÊNIA MUSICAL — Aram-Minni
(aramaico), “montanha dos Mlnni", 
Hajastan (armen.) entre a Pérsia e a 
Asla Menor, recebeu o cristianismo

Armênia

pelos apóstolos S. Bartolomeu, Simão e 
Judas e por Tadeu (Addãus), cuja 
obra foi solidificada por Gregório. o 
Uuminador. Cem numerosas comuni
dades cristãs nos séc. 2 e 3, desligou- 
se sob o rei Pap (367/74) da igreja 
grega. Sahak Magno e Mesrop tradu
ziram a Bíblia, e criaram a língua 
armênia para a liturgia, tornando-se 
fundadores da literatura nacional. 
Atrozm. perseguidos, os armênios obti
veram. em 484, liberdade 'religiosa, 
passando mais tarde para o monofisi- 
tismo, voltando só parte para a uniõc 
com Roma.

A música do pais. naturalm., se res
sente dessas evoluções. Os hinos litúr 
gicos, a princípio em prosa, passaram 
a forma de poesias. Surgiu, no sé. 11. 
o grande poeta Nerses Schnorhali. O
livro principal de hinos (sharakani 
contém 1.166 cantos. Os neumas da 
escrita mus., durante longo tempo, pa
reciam indecifráveis (v. Thibaúd. ‘ No- 
tation neumatique de 1’église latine” . 
1907). No princípio do séc. XIX foi 
introduzido novo sistema de escrita 
mus., parecido com o da Igreja grega, 
e as melodias litúrgicas, hoje, têm di
visões de compasso (kèt. “batido” ).
A fonte mais pura da mús. sacra da
A. é a de Edjmiadzin, usada também 
no Tiflis e em Eriwa. Lavignac con
vence das dificuldades no estudo de 
melodias, confrontando duas. confor
me foram ouvidas e escritas; ambas 
são dc 1.° tom. Schrõder a reproduz 
assim:

Vllloteau ouviu êsse canto do 1.° 
cantor da Igreja do Cairo, com modi
ficações do texto e enriquecimentos 
da melodia:
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Quem o diria ser simples variante 
do canto supra?

LIT. — Bianchini, Les Chants litur
giques de l’église arménienne, 1877; 
Ekmalian. Les Chants de la sainte li
turgie, 1896; Abgar, Mélodies of the 
Holy Apostolic Church of Armenia. 
Calcutta, 1897; Nerses Ter-Mikaelian.
Das armenische Hymnarlum, 1905; 
Petermann, Die Musik der Armenier 
(Zeltschr. morgenl. Gesellschaft, V, 
1851) ; Keworkian, Musique populaire 
arménienne, 1931; Komitas, Musique 
populaire arménienne, 1925; idem: 
Quatre mélodies Arméniennes; Macier.
La Musique en Arménie, 1917; Paelian,
The Muslc of Armenia, 1939; Pesce,
La Muslca armena, 1935; Poladian, Ar- 
menian Folk Songs, 1942; Proff-Kal- 
faian, La chanson arménienne (Revue 
Mus. 1905, n. 5).

ARMÔNICO, it., som harmônico.
ARMVIOLE, al. "viola de hraço" 

(oposta à viola de gamba, i. é, 
perna).

ARNAOUTE, fr., dança militar dos 
gregos modernos.

AROÉ, “canto que os índios bororós
•executam por ocasião dos enterramen
tos de seus finados. Êste canto que é 
entoado por pessoas de ambos os se
xos, cada um, porém, por sua vez, é 
muito fúnebre.” (C. Gondlm).

AROTU, feiticeiro índio; v. Venezue
la musical.

ARPA, it., harpa (v. esta).
ARPANETTA, it., pequena harpa; 

•em al. Spitzharfe ou Davidsharfe.
ARPEGGIO, it., ARPEJO, acorde 

por sons sucessivos em instr. de corda. 
O arpejo costuma ser indicado por

uma Lnha vertical, ondulada, ao lado 
do acorde que, então, é tocado ràpida- 
mente da nota mais grave até a mais 
aguda.

Os italianos usam ainda dos se
guintes têrmos: ARPEGGIANDO, ar- 
pejando; — ARPEGGIARE, arpejar; 
— ARPEGGIATO, arpejado. e da abre
viatura ARP.° por arpejo.

ARPEGGIONE, o tipo mais perfeito 
da “guitarra do amor” , inventado, em 
1823, por G. Stanfer, Viena.

ARPICORDIO, espécie de cravo an
tigo, de cordas verticais, como na har
pa. Objeto de luxo artístico, multo 
usado no século XVII.

ARPINELLA, it., pequena harpa.
ARPONE, it., harpa grande, cons

truída por Miguel Barbaci (segundo 
Jacquot: Barbici), de Palerma, em 
fins do século XVII; as cordas de tripa 
eram tocadas com os dedos.

ARQUETE, ant. des., pequeno arco.
ARQUIALAÚDE ou ARQUILAUDE,

a) variante da tiorba, de caixa um 
pouco mais larga; — b) alaúde di 
proporções maiores, em grande voga 
nos séc. XVI e XVII.

ARQUILHO, arco delgado nos bom
bons e tambores, com a pele que é 
comprimida por outro arco, maior, por 
meio de cordas ou parafusos.

ARQUITETURA E MÚSICi*. Abs
traindo das analogias entre essas duas 
artes, uma está interessada na outra. 
Que vale um teatro sem boa acústica? 
Que dificuldades para a pregação e o 
canto, se a acústica duma igreja fôr 
defeituosa ou excessiva? Cabe papel 
preponderante à arq. na construção 
de conservatórios, colégios, etc., para 
as salas de estudo de plano, canto, etc., 
não servirem de perturbação mútua, 
antes tenham real isolamento. As on
das sonoras do sino não se propagam 
como podia e devia ser, se a constru
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ção das janelas da tôrre fôr contra
producente; a colocação do órgão deve 
ser prevista nas plantas, com a devida 
proteção contra os raios do sol, e es
paço suficiente para o côro de can
tores. Multas vêzes, a arq. pede à 
mús. figuras e símbolos, para a orna

mentação do edifício. O templo de 
Glundlivig, em Copenhague, tem a 
forma externa de gigantesco órgão.

ARQUIVIOLA, a) ant. espécie de 
c lavicórdio com um jôgo ou registro 
de viola; — b) lnstr. grave da fa
mília das violas.

ARQUIVIOLA DE LIRA, bem dife
rente das anteriores; tinha 16 cordas.

ARQUIVO, a) lugar onde se guar
dam as músicas; — b) equivalente 
de repertório (v. êste).

ARQUIVO DA CAPELA IMPERIAL. 
As mús. dêsse Importante instituto do 
império brasileiro são conservadas re- 
llgiosam. na Catedral Metropolitana 
do Rio de Janeiro, constando quase 
que exclusivam. de originais Inéditos, 
manuscritos. O catálogo, elaborado 
pelo P. Antônio Romualdo da Silva, 
chama-as expressam, de “Músicas Sa
cras pertencentes aos arquivos da Ca
pela Imperial” , mas, excetuando mui
tas composições do P. Jcsé Maurício, 
a maior parte das obras não corres
ponde às normas dadas pela Igreja 
católica para música sacra.

Ainda assim, êase arquivo, quase 
nunca procurado, interessa sob vários

pontos de vista, pelo que se justifica 
a inclusão das obras neste die.:

ALCANTARA, Dom Pedro de — 
"Credo do Imperador”, como a quase 
totalidade das composições, para can
to e orquestra; — “Te Deum Lauda- 
mus” ; — Responsório ‘‘Mortuus est” ;

ARAÚJO, Damião Barbosa de — 
(Bahia): Te Deum;

BALDI, João José — “Matinas da 
Imac. Conceição” ;

BASILY, Francisco — “Miserere” a 8 
vozes; impresso (caso quase único);

BI AGI, Alamano — Missa de Re
quiem;

BUSSMEYER, Hugo — “Missa” e 
2 “Te Deum” .

CATOLANI, Angelo — Missa pas
toral;

CUNHA, Antônio dos Santos — Mis
sa a 5 vozes;

GARCIA, P. José Maurício Nunes — 
4 Missas, 4 Te Deum, Hinos, 3 Mati
nas, 1 Vésperas, 2 Antífonas, 5 Salmos, 
1 Novena, 3 Credo;

La HACHE, Theo Von — 2 Missas;
LAMBILOTTE, P. L. — Te Deum;
LILLO, G. — Missa;
MAZZIOTTI, Fortunato — 2 Missas, 

Vésperas, 4 Te Deum, Matinas;
MERCADANTE, S. — Vésperas;
MESQUITA, Henrique Alves de — 

Te Deum;
NEUKOMM — Missa;
PINTO, Francisco da Luz — Ma

tinas;
PORTUGAL, Marcos A. — “Lauda, 

Sion”, 3 Missas completas, e 2 incom
pletas; Vésperas; Te Deum, Matinas, 
O Salutaris, Haec dies;

ROSSI, Luigi — Missa;
SANTOS, José Joaquim dos — Ma

tinas;
SANTOS, Luciano Xavier dos — Te 

Deum;
SILVA, Francisco Manoel da — Mis

sa, incompleta; Matinas;
TOTI, Giuseppe — Missa a 8 vozes.
O A. da C. I. contém, além dessas, 

algumas composições não assinadas.
ARQUIVO DA ORQ. RIBEIRO BAS

TOS, S. JOAO D’EL-REI — Êsse a..
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geralm. de manuscritos, constitui no
tável contribuição para o estudo da 
mús. no Brasil. Consta de:

ALMEIDA. Jac. — Missa;
ANDRADE, C. dos Passos — Missa 

Cor. de Jesus; Missa N. Sra. da Lapa;
— Missa S. José; — Te Deum; — 
Ladainha em sol; — Lad. em fá;

ASSIS, J. Raimundo — Missa S. Eu
gênia; — Missa N. Sra. da Cone.; — 
Missa Brilhantina; — Missa da Con
ceição; — Ladainha;

BASTOS, Mart. Ribeiro — 3 Nove
nas de S. Francisco; — Nov. de N. 
Sra. da Cone.; — Nov. de N. Sra. da 
Boa Morte; — Motete dos Passos; — 
Venite adoremus; — Antííona de S. 
Miguel;

BRASILEIRO. Luciano — Ladainha; 
CARDOSO. Miguel — Credo; 
COSTA, Ant. Américo da — Te 

Deum;
DEUS, P. João de — Ladainha de 

N. Sra.;
FALCÃO, Ant. de Pádua — Missa; 
GARCIA, P. José Maurício Nunes de

— Matinas do Carmo; — 2 Credo; 
GOMES. Carlos — Missa: S. Paulo; 
HERMENEGILDO, J. — Ladainha;
LOBO, Jeron, de Souza — Novenas

do Carmo; — Matinas de S. Antônio;
— Credo;

MARQUES. Frei José — Missa; 
MATTA, João da — Missa “La Spe- 

ranza” ; — 2 Ladainhas; — Stabat 
Mater;

PEREIRA, M. dos Passos — Lad. de 
N. Sra. da Boa Morte;

PINTO, Cristovam — Missa S. Te- 
resinha; — Te Deum; — Ladainha; 

PINTO, Souza — Credo;
SANTOS, Antônio dos — Missa; 
SILVA, Francisco Manuel da — 

Matinas de S. Cecília; — Mat. da 
Conceição; — Mat. do Espirito S.; — 
Missa de S. Brás;

SILVA, Firmino — Missa S. Sebas
tião; — 2 Novenas; — Te Deum. S. 
Cecilia;

SILVA, Presciliano — 2 Missas; 6 
Vos omnes;

TEIXEIRA. Pedro — Credo;
XAVIER, P. José Maria — Matinas 

do S. Cor. de Jesus; — Mat. da Con
ceição; — Mat. de S. Cecília; — Mat. 
do Espírito S.; — Mat. do Natal; — 
Credo S. Cecília; — 4 Missas; — Oficio 
de Ramos; — Oficio de IV-feira; — 
Of. de V.-f.; — Of. de Vl.-f. Santa;
— Of. da Aleluia; — Of. da Ressurrei
ção; — Responsórios fúnebres; — 
Popule meus; — 4 Te Deum; — Domi
ne, tu mihi.

ARQUIVO NACIONAL, Rio de Janei
ro: conserva importante parte dos 
originais do grande compositor bras. 
HENRIQUE OSWALD (1854:1931), a 
saber: Sonata, 21, p. piano e viol.; — 
Sonata, op. 36, p. viol, e piano; — 
Quartetto, op. 26, p. violino, viola, 
v.celo e piano; Quartetto, op. 46, p. 2 
violinos, viola, v.celo; — Quartetto,
op. 17, p. 2 violinos, viola e v.celo;
— Quartetto, op. 18, Sonatina, p. 2
violinos, viola, v.celo e piano; — Otte- 
te, op. 27, p. 4 violinos, 2 violas, 2 
v.celos; — Prelúdio e Fuga em lá 
bemol. 1930; — Prelúdio e Fuga n.°
5, de 1926; — Prelúdio e Fuga em 
si menor, para orquestra; — Prelúdio 
e Fuga, p. orq.; — Noturno, op. 6, n.° 
2, p. orq.; — Invocação à Arte, p. orq.;
— Paysage d’automne, orq.; — Élégie, 
orq.; — Bébé s’endort, p. arcos (em ré 
maior) ; — L’enseigne, p. orq.; — Ofé
lia, il genio delia floresta, p. orq.; — 
Marcha militar: A República.

v. Biblioteca Abrahão Carvalho; — 
Biblioteca da Escola Nacional de Mú
sica; — Biblioteca Nacional; — Biblio
tecas.

ARRABIL, ant. des., RABIL. da pa
lavra árabe ar-rábed, o rebab ou rabeb
dos árabes, rabeca primitiva, com 2 
cordas; na Idade Média com 3; v. 
rebàb; — ARRABILEIRO, tocador do
arrabil.

ARRANJAR, acomodar um canto a 
outra ordenr de vozes, ou uma compo
sição a instr. diferentes dos que fo
ram previstos pelo autor. Embora não 
tenha o mérito de composição origi
nal. pode ter valor. “Beethoven não
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desdenhou arranjar em trio para pia
no, violino e violoncelo, e em quinteto 
para instr. de cordas, o célebre septi- 
mino, op. 20 — Mozart, Haydn e outros 
mestres fizeram arranjos idênticos de 
algumas das suas próprias obras, sem 
que elas perdessem com isso o valor 
que antes tinham.” (Vieira).

ARRAZOAR, “cantar à viola de im
proviso” (Peq. dic.).

ARRÊT, POINT D’ — fr., suspensão.
ARRlTMICO, sem ritmo.
ARRULHO, “voz de Pombos. & Rolas, 

principalmente quando de namorão” 
(Bluteau, Vocabulário); “toada para 
adormecer crianças” (Peq. dic.).

ÁRSIS, grego; Hebung, ai., elevação, 
a que corresponde tésis, gr., Senkung,
ai., deposição. Entre os gregos, a á. da 
melodia significava a elevação da voz, 
a tésis, o abaixamento; no ritmo, á„
marcada pela elevação da mão, indi
cava o tempo fraco, tésis a queda no 
tempo forte, de repouso. Os gramá
ticos lat. da Idade Média, invertendo 
a ordem dos gregos, tomaram á. por 
elevação acentuada, tésis por descida 
fraca, continuando esta interpretação 
ainda na métrica de hoje. D. Mocque- 
reau, da abadia de Solesmes (França), 
reclamou para o canto gregor. a signi
ficação ant., grega, de á., como tempo 
fraco, e tésis, como forte, de repouso. 
O Padre van Liempt (Mus. S.. III, pg. 
144) diz que “são usados como equiva
lentes, as palavras: élan-repos; levée- 
frappée; comêço — fim; ponto de par
tida — ponto de chegada; movimento 
— repouso; impulso — retombée.”

ART, ai., gênero, estilo.
ARTAB, variedade árabe do alaúde.
ARTE, a) denominação de compên

dio de mús.; — b) tôda a habilidade 
que, baseada em fundamento inato, 
fôr exercida e desenvolvida; — c) a 
obra mus. que satisfaz tanto pelo con
junto, quanto pelas partes, revelando 
elevação e inspiração; — d) a mús 
cantada ou tocada não só com a-téc
nica indispensável, mas princlpalm. 
com alma.

ARTE MUSICALE IN ITALIA, L' — 
7 vol. de obras musicais dos séculos 
14 a 17, editados por Luigi Torchi (Rl- 
cordi, Milano); a edição estava cal
culada em 34 volumes. Os vols. 1, 2, 4 
e 5 contêm obras vocais.

ARTES APLICADAS E MÚSICA. Vi
sando embelezar tudo quanto o homem 
usa no labor do dia, a igreja que fre
qüenta, a casa onde mora. os objetos 
na mesa. no quarto de dormir, na es
crivaninha, na oficina e cozinha, etc., 
as a. a. inspiraram-se, entre outras 
coisas, na música, pedindo-lhe idéias 
e despertando outras como resultado 
de seu trabalho.

A exemplo das várias artes (v. ar
quitetura, escultura, pintura, poesia),
contribuíam para dar melhor forma e 
beleza aos instrumentos musicais e 
aos lugares de atividade mús., isso já 
na antigüidade e nos povos mais dife
rentes. Kinsky, na Hist. da Mús. em es
tampas, reproduz um taiko japonês
(barril-caixa) com peles pintadas; — 
tsuzumi e kakkô, peq. caixas jap., tó- 
das pintadas; — uma biva, alaúde 
jap., com uma cena da rua; — uma 
espineta de Annibale dei Rossl (Mila
no, 1577), com c. de 2000 pedras pre
ciosas (London, Victoria and Albert 
Museum); — outra espineta, de Giov. 
Ant. Baffo (Veneza, 1570), com obras 
de talha e incrustações (Paris, Musée 
de Cluny); — pandurina do séc. XVI. 
com as três Graças (Vict. a. Alb. 
Mus.), uma chitarra spagnuola do 
séc. XVI, trabalho veneziano que orna
mentou todo o corpo do instr.; uma 
Radleier, al„ (vielle, fr.) do séc. XVII, 
com obras de talha (Nurenberg, Mu
seu Germ.); — uma harpa francesa
do século XV, com ornamentos gó
ticos, etc. etc.

As a. a. revelam em escala muilo
maior os seus recursos nos palácios, 
teatros, salas de concêrto, igrejas, etc.

ARVAIS, canto dos, — entoado pelos 
irmãos Arvais por ocasião da festa de 
Dea Dia, celebrada em maio e- que 
durava três dias. Tal festa, multo co
nhecida entre os ant. romanos, con
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sistia em sacrifícios, banquetes e pro
cissões sempre acompanhados por 
hinos de letra arcaica que já no tempo 
de Horáclo ninguém compreendia, 
nem os próprios arvais. o que, moder- 
nam., deu lugar a grandes discussões.

ARTICULAÇAO, pronúncia nítida e 
natural de sílabas e palavras, tanto 
no falar, quanto no cantar; a boa ar
ticulação é indispensável para a com
preensão das palavras.

ARUNDA CERATA, lat., nome roma
no da flauta de Pan.

AS, al.. lá bemol; AS-DUR. o tom
ou acorde lá bemol maior; AS MOLL, 
lá bemol menor.

ASAF ou AFSUF, instr. árabe de 
percussão.

ASAHER’, ár.. touit (v. êste) par
ticular da tribo dos azdjer; v. Arábia- 
Tuaregues.

ASBEIN. tom árabe, derivado do 
tom mezmoum ou liáio. excluído por 
Platão de sua República, por achá-lo 
mole. Baseado em mi, como o tom
liáio, introduzia o sol sustenido, sem 
modificar outras notas. É confundido 
na Argélia com o tom zeiáan, sem ser 
o mesmo.

ASCARO ou ASCARUM, instr. de 
percussão, quadrado, da Líbia. Parece 
ser do mesmo gênero o ascarus, dos 
antigos gregos.

ASCAULOS, gr., gaita de fole grega, 
composta de um odre ou pele de ani
mal lanígero, e o tubo de som seme
lhante ao da flauta. Os romanos cha
mavam êste instr. de fíbta utricularis.

ASCENSAO DO SENHOR, festa de 
preceito, com rito de l.a classe, vigília 
e oltavàrio, celebrada 40 dias depois 
da Ressurreição, em homenagem à su
bida ao Céu. Na missa solene, o diá
cono. depois do canto do Evang., apaga 
o cirio pascal. Todos os cantos da Mis
sa, Intr., Gradual, Ofert., Comunhão, 
enaltecem a ascensão de Cristo.

ASCLEPSIS, fr„ festas e danças gre
gas a Esculápio.

ASIAS. ou ASIATICA, espécie de 
citara, inventada por Ceplón, dis

cípulo de Terpandro; nome genérico 
da prim. forma da citara dos antigos.

ASÔR, ASSOR. ACIOR, HAÇOR; 
hebr. ant., lira de 10 cordas; a Vulgata 
(versão lat. da S. Escritura) chama-o 
psalterium decem choréarum.

ASORRA, trombeta reta, metálica, 
dos hebreus, talvez idêntica com 
ASOSBA. ASOSTRA, e HARSOTSE- 
ROTH.

ASPEREZZA, it„ rudeza; — ASPRO, 
it.. áspero.

ASPERGES ME, a tríplice aspersão, 
com água benta, do altar, celebrante 
e ministres, clero e povo, com a reci
tação ou o canto da antífona Asper
ges me hyssopo et mundabor, etc., o
1.° verso do salmo 50, Miserere, a re
petição da antífona, versículo e ora
ção. No tempo pascal, é substituída 
pelo Viãi aquam, com o inicio do sal
mo Confitemini.

ASPERO. qualificativo pelos antigos, 
do tom lidio (v. êste) que, para nós, 
é um dos mais agradáveis.

ASPIRAÇAO, ação de fazer entrar 
o ar nos pulmões cantando. “Quando a
a. é ruidosa ou se torna sensível, re
sulta daqui um efeito desagradável ao 
ouvido” (Fétis); v. respiração.

ASSAI, it., muito, bastante.
ASSASSINAR, executar muito mal 

uma música.
TtSSA TIBIA, lat., nome romano do 

solo da flauta.
ASSEMBLY, ingl., sinal de tambor 

ou corneta; toque de reunir.
ASSIEMA. it., conjunto.
ASSÍRIA MUSICAL, v. Babilônia.
ASSOBIADOR, v. ave.
ASSOBIO, a) “peq. instr. para 

ASSOBIAR; b) apito; sibilo; sUvo; 
som agudo produzido pelo ar compri
mido entre os lábios” (Peq. d ic.); v. 
apito.

ASSOCIAZIONE ITALIANA Dl S. 
CECÍLIA, fundada em 1884 pelo bene
ditino D. Amelli e reorganizada, em 
1923, por Mons. Rodolfi, Bispo de Vi- 
cenza, e Mons. Dallallbera. O Congres
so de Flrenze. 1935, resolveu deixar a
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nomeação da diretoria ao S. Padre, o 
Papa. A sede da A. é Roma.

ASSUNÇAO DE NOSSA SENHORA, 
festa de l.a classe com oitavário, come
morando a assunção corporal de Ma
ria SS. ao Céu. Chamava-se antlgam. 
Dormitio, Pauaatio; é celebrada no
dia 15 de agôsto, festa de preceito.

ASTABOLO, tambor mourisco.
ASTERISCO, diminutivo de aster, 

estrêla, indica:
a) nos salmos, a peq. pausa no 

melo de cada salmo que, na recitação 
e nc canto, manda respirar, pausando 
um momento, o que favorece a unifor
midade;

b) nas antífonas e nos cantos da 
Missa indica o fim da entoação ou a 
entrada do côro, respectivam. do 2.° 
côro.

ASTRONÔMICA, dança dos antigas 
egípcios, na qual se indicava o curso 
dcs astros e a harmonia das suas 
posições.

ATABAL ou ATABALE, instr. árabe, 
de percussão; muitas vêzes é sinôni
mo de tambor; outros entendem por 
atabal os tímpanos (timbales) (v. ês- 
tes). São diminutivos: ATABALEJO, 
esp. ATABALETE, ATABALILLO; o 
tocador de a. é chamado ATABA- 
LEIRO.

"Espécie de tambor, — diz Bluteau 
— com cayxa grande, redonda, cober
ta de huma parte & outra de pelles 
razas de bezerro. Segundo Salmasio, 
Tom. 3. Plinian. Exercitat. mihi, pag. 
1 .020, col. 1, deriva-se a. da palavra 
Tabala, que era o nome dos tambores
dos Persas... Hoje entre nós são 
instr.. que se tocão em dias de festas, 
de regozljos.

"O Atabale, com echo estrepltante.
Forma batido festivaes accentos.”
(Galh. "Templo da Memória’’, Uvro 

4, oit. 62) ” . Os negros do Brasil usam 
3 espécies de a., chamados também 
íabaques: rum, o grande; — rumpé,
o médio; — le, o menor.

Os a. foram muito usados em Por
tugal e eram, com as charamelas e sa- 
cabuchas. parte obrigatória em tôdas

as festas, quer dos reis, quer do povo. 
(cfr. Sncicl. e Dic. Intern.).

ATABAQUE, -variante do tambor 
quadrado, usado pelos negrcs do 
Brasil.

ATACAR, começar a mús. com pre
cisão, podendo ser o ATAQUE forte, 
impetuoso, ou suave etc. "A unidade 
de ataque numa orq. é uma das mais 
apreciáveis qualidades que a batuta 
firme de um bom chefe pode obter de 
músicos disciplinados, briosos e aten
tos.” (Vieira).

ATADILHO. a parte inferior da 
guitarra, com os botões para as cordas.

ATAMO. pandeiro dos etiopcs; — 
ATAMOR, ant., tambor.

ATAQUE DO SOM, início do canto 
ou dos sons instr.. suave ou enérgico, 
de acôrdo com a mús., mas sempre 
preciso, exato.

ATAPU, “búzio grande ou caramujo. 
Os índios serviam-se dêle, à guisa de 
trombeta, para chamar os companhei
ros. como praticam ainda hoje os jan- 
gadelrcs. (Dr. Paulino Nogueira). Ser
ve também para anunciar a venda do 
peixe nos lugares à beira-mar. e no 
sertão para anunciar a hora do tra
balho e das refeições. É provável que 
os índios fizessem igual uso para suas 
convocações. Segundo a opinião do 
Dr. Melo Morais, parece que o a. é a 
mesma trombeta que fazem de um 
búzio grande furado, e de que os 
amoipiras usavam na guerra.” (C. 
Gondim).

ATARAM, instr. musical (indetermi
nado) dos árabes.

ATEKOKOLI, instr. de sôpro; v. 
México.

ATEM, al„ respiração; ATEMLOS, 
sem respiração.

A TEMPO, it„ no andamento an
terior.

ATENORADA, diz-se da voz do tenor.
ATHENA, a) flauta dos gregos an

tigos; — b) trombeta dos mesmos.
ATO, “He uma das partes, em que 

se dividem as Tragédias, ou Comé
dias.” (Bluteau).
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ATONAL, ATONALIDADE, sons sem 
ligação com tonalidades. “Se pudésse
mos dar um conselho a Câmara Guar- 
nlerl — escreve J. Itiberê da Cunha 
(Correio da Manhã) — diriamos: “não 
acredite muito nas virtudes atonais: 
isso é môlho de pimenta baiana, é 
água-forte, é vitríolo!’’ — ATONALIS- 
MO, a teoria ou a prática da a tona
lidade.

LIT. — Darius Milhaud, Polytcnalité 
et atonalité, (Revue musicale, IV ); 
Machabey, Dissonance, polytonallté, 
atonalité (Rev. mus. X X I); Fr. P. Sin- 
zig: Freitas: “Música moderna” (MS, 
1945).

ATRATIVAS, são as notas que cha
mam outra; assim, antes de tudo, a 
sensível, do 7.° degrau da escala, 
“atrai” a oitava. Podem criar-se ou
tras notas atrativas pelo emprêgo do 
sustenido ou do bemol; com aquêle, 
a nota tende a subir; com êste pro
cura descer; — v. encadeamento de 
acordes.

ATRIL, facistol, isto é, grande es
tante para livros de canto (no côro). 
Avultada parte da música sacra, an
tigamente, era escrita de modo que 
uma pág. dos livros, de dimensões no
táveis, désse as partes do tiple (so
prano) e tenor; a oposta a do con
tralto e baixo, olhando, assim, todos 
os cantores para o mesmo livro.

ATROPUS, ant. instr. de música, do 
qual só ficou o nome (Jacquot).

ATROZZATA (voz), sufocada.
ATTACCA, it., começa, tcca, segue.
ATTAPLO, v. atábal.
ATUAR, agir, colaborar.
A TUTTARCO, it., com todo o arco.
ATZEBEÓSCIM, ou ATZE-BERUS- 

CIM, nome genérico dado pelos hebr. 
aos instr. mus. de madeira. •

ATZOUMA-KOTO, instr. japõhês de 
3 cordas.

AUBADE, fr., alvorada, canção da 
manhã, oposta à serenata. Passou a 
ser o título de peças instr.

AUD, EL-AUD, AL-OUD. LAHUT. 
ALAUT, AOUD, OUDE, o laude dos 
árabes (v. alaúde).

AUDIFONE, aparelho inventado por 
Greydon e Rhodes, nos Estados Uni
dos, para fazer atuar os nervcs dos 
dentes, por intermédio de vibrações 
moleculares, sôbre os do ouvido.

AUFGEREGT, al., agitado.
AUFLÖSUNG, al., resolução.
AUFSCHLAGEN, al., bater; AUFS

CHLAGENDE ZUNGE, lingueta baten
do (no órgão).

AUFSTRICH, arcada (do violino) 
para cima: V .

AUFTAKT, al., o tempo fraco com 
que começa uma música.

AUFZUG, al., cada um dos vários 
atos duma peça teatral.

AUKTSCHI, feiticeiro índio; v. Ve
nezuela musical.

AULETE, gr., tocador de flauta; — 
AULÉTICA, gr., arte de tocar flauta;
— AULÉTICO, gr., o que é da flauta;
— AULODIA, gr., canto acompanhado 
pela flauta; — AULOS, grego, nome 
genérico de instrumento de sôpro.

AULOEDUS, v. choraulicus.
AUMENTAÇAO, a) a duração duma 

nota é aumentada por um ou mais 
pontos (v. ponto de aumentação); b) 
um tema ou motivo, na imitação pode 
ser aumentado, duplicando-se-lhe os 
valores, transformando as colcheias 
em semínimas, estas em minimas, 
etc.; o sujeito, nesse caso, chama-se 
sujeito agravado ou tema por aumen
tação.

AURA, it., a) peq. instr. de ferro, 
colocado entre os dentes, chamado na 
Espanha de trompa gallega, guimbar- 
da, etc.; na Provença: guitarra ou 
champornia; na França: trompe ou 
guimbarde; na Itália: aura ou spas- 
sapensiero, etc.

b) a aura, Idealizada, em 1824, por 
Scheibler, era um conjunto de guim- 
bardas, que permitia tocar composi
ções pequenas; v. champornia.

AUREA ROTA, lat., rota de ouro, 
címbalo com aparelho de rotação.

www.obrascatolicas.com



Ave Maria

AURÍCULA, pavilhão do ouvido; 
AURICULAR, o que se refere ao 
ouvido.

AUROSA, contradança de Ch. Blasls, 
no principio do século XIX.

AUSDRUCK, al., expressão.
AUSFUHRUNG, al., execução, expo

sição.
AUSHALTEN. v. al., sustentar.
AUSSERE STIMMEN, al.. partes ex

ternas.
AUSSTATTUNG, al., montagem.
ÁUSTRIA MUSICAL. A. emitiu uma 

linda série de selos postais com os 
retratos de seus músicos mais re
presentativos: Beethoven, Bruckner. 
Haydn, Mozart, Schubert, Strauss. 
Wolf. São nomes que a Alemanha cita 
como glórias suas. Não devem brigar 
por isso. Viena, Capital da Áustria, por 
longo tempo foi Capital da Alemanha; 
os dois povos são da mesma raça e 
falam a mesma língua. Há músicos 
tipicamente vienenses, como os com
positores de danças J. F. K. Lanner 
(1801-1843), Johann Strauss, pai (1804- 
1849) e filho (1825-1899), etc.; no mais 
pedimos ler o que foi dito sob Alema
nha musical.

AUSWEICHEN, al.. modular; Aus- 
weichung, modulação.

AUTÊNTICA, é o nome das 4 escalas 
do canto gregoriano que se baseiam, 
sem acidente algum, em ré (1 .° tom).
mi (3.° tom ). fá (5.°). sol (7.°). Des
tas 4 se originam as 4 plagais. a come
çar cada qual com a subdominante: 
lá (2.° tom ), si (4.°), dó (6 .°), ré (8.°);
v. canto gregoriano.

AUTO, peça ou representação dra
mática, de que, em Portugal, Gil Vi
cente foi o criador no princípio do 
séc. XVI. Os autos costumavam ser 
ornados de música: coros, vllancetes. 
cantigas, ayres. danças e intermédios
instr. Na Espanha os poetas mais sa
lientes dedicaram-se a êsse gênero 
como Lope de Vega e Calderon. So
bressaíram os autos sacramentais que 
ainda hoje' despertam grande inte- 
rêsse; v. cheganças; — Fr. de Lins:

“Um auto sacramental no Pará’’ (M. 
S.. 1942).

AUTÓGRAFO, assinaturas, frases ou 
escritos inteiros feitos à mão, quando 
de músicos célebres ou outras notabi
lidades. disputados ncr admiradores, 
colecionadores e comerciantes dêsse 
ramo.

AUTO-HARP. instr. de 23 cordas to
cadas com 2 pletros, de C. F. Zimmer- 
mann.

AUTO-PIANISTA, aparelho ligado 
ao teclado do piano para executar pe
ças mus. maquinalmente.

AUTOR, nome substituído na mús., 
muitas vêzes, por compositor.

AVE MARIA ou saudação angélica,
a) oração, cuja prlm. parte são pala
vras do arcanjo Gabriel e de S. Isabel, 
completadas pelo nome de Jesus. A 
seg. parte, acrescentada no sé. XVI, é 
de origem franciscana. A Ave Maria, 
recitada várias vêzes no Ofício Div.. 
faz parte dêste de 1568 em diante. É 
um dos textos mais vêzes pôsto em 
música, havendo não poucas composi
ções que se tornaram populares;

b) cantada com freqüência na igre
ja. entrou também, como música reli
giosa. na ópera. No Brasil tornou-se 
tradição cantá-la antes do sermão;

c) muitos poetas e cantadores co
locaram-na na 4.a linha de suas qua
dras; assim o vate pcpular José Fr. 
de Lima:

Oh. Deus de misericórdia
Que nos deseja amparar.
Se vós não nos ajudà.
Ave Maria

Seja sempre nossa guia,
Maria, Mãe de Jesus;
Nos cubra com vossa luz.
Cheia de graça, (etc.)

d) as mais das vêzes, nesses casos 
a A. M. foi abusada para poesias satí
ricas, como a da Eleição, por Leandro 
Gomes de Barros:
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No dia da eleição 
O povo todo corria.
Gritava a oposição —
Ave, Maria!

Viam-se grupos de gente 
Vendendo votos na praça,
E a urna dos govemlstas 
Cheia de graça.

AVE, ou PÁSSARO, "vertebrado com 
o corpo coberto de penas e bico cór
neo’’ (Peq. dic.). Muitos passarinhos 
são apreciados por seu chilreio ou can
to, imitado freqüentem, em obras mu
sicais, como na 6 ,a Sinfonia de Beetho- 
ven, na alvorada da ópera "O escravo” 
de Carlos Gomes, etc.

Os da mata brasileira são apresen
tados, em linguagem de sertanejo do 
norte, em “Mata Iluminada” , de Catu- 
lo áa Paixão Cearense, na poesia “O 
velho marroeiro” :

Um outro galo cantando, 
um a um, la chamando 
os passo, que inda drumia.
Premêro, a marla-é-dla ') 
pipiava lá no goity!.. .
Despois, cumo quem acorda, 
e accrda ainda sonhando, 
na tlmbovêra. acordando, 
arrespondia um cronqui.
Nos braço dum pau mulato 
triscava um potiguary.
Na foia sêca dos mato 
suspirava as carijó.
Em baixo do mororó. 
um canindé =), um brejó,

*) nome vulgar do tlco-tlco (“ pyrglta rufl- 
collls”, Descourtllz), cujo canto “é quase o 
do pardal europeu no Inverno, quer dizer, 
consistindo em alguns acentos raros, como 
que abafados, que mal se escutam" (Descour
tllz: Ornitologia Bros., n.° 142);

-) "ara araraúna", Llnnaeus, e Desc.. de 
voz -ainda mais estridente que a desta última 
(arara vermelha) e náo chega a pronunciar 
táo exatamente as silabas ar-a, ar-a... Apren
de a falar com grande clareza” (Desc., 1. c, 
n.° 12); chamado também ararai e arara-

acordava uma viuvinha =>. 
que fazendo cum as asinha 
pulas ramage um flúflú. 
foi apousá, gruvinhando, 
num véio capimassu.
Nas verde taquarapóca 
já se uvia a sóróróca 
do arrunfo das inhambú.
As pomba crerê rezava 
e as juruty saluçava 
no fundo do capoêrão. 
enquanto lá, no grotão. 
na rêbêrinha dum córgo, 
mais àrto ria os cancão ') .
Um sanhassú '■). um chanchão, 
um guriatã •). um cardiá ),

a) “musclpeta flllcauda", Desc.; “seus gri
tos traduzem o sofrimento e o tédio" (Desc.. 
s.» 61); ... o canto da viuvinha do brejo”
(“musclpeta leucocephala” , Desc.) ”é medío
cre” (Desc.. 1. c. n.o 62);

4) "O canto do cancâo (“pica chrysops” . 
Desc.) clfra-se em gritos sonoros, tristes e 
pouco harmoniosos” (Desc., 1. c. n.° 162).

5) “O canto do sanhaçu (“tachyphonus 
eplscopus”, Desc.) é aflautado; seu gorjeio, 
agradável e seu apélo de reunir doce e bem 
forte" (Desc.. 1. c. n.o 89); — o sanhaçu - 
de-encontro (“ tachyphonus archleplscopus” . 
Desc.) “ faz-se notar pelo canto variado e 
multo agradável, que consiste em um ou vá
rios sons agudos, seguidos de um gorjear 
suave e aflautado, que multo se assemelha ao 
do plnta-roxo da Europa" (Desc., 1. c. n.° 92): 
—o canto do sanhaçu-frade (“eupbonla dla- 
demata” , Desc.) ”é notável, porque constltul- 
se de uma seqüência de assobios sonoros, 
multo suaves em diversos tons. passando do 
agudo ao grave, por uma série de cadências 
multo lentas, a oue náo falta, entretanto, a 
harmonia” (Desc., 1. c. n.° 99); — o canto do 
sanhaçu-pardo (“nemosla ruflcollla", Desc.) é 
multo meigo, aflautado, porém sem harmo
nia” . (Desc.. 1. c. n.° 136);

o) gurinhatá ou gaturamo; em estado sel
vagem: tel-tel (“euphonla vlolacea”. Desc.). 
“Impossível se torna exprimir a lmpressáo que 
produz a doce melodia do tel-tel... e “o con- 
cêrto harmonioso que sêzlnho executa. Sào 
gargantelos, gamas entremeadas de estridên
cias e pausas de silêncio, seguidas de gorjear 
melodioso. O seu apêlo ordinário, a chama, é 
doce e aflautada." (Desc., 1. c. n.® 104); — o 
canto do gaturamo-filó ("euphonla galotll” . 
Desc.) “é agradável” (Desc., 1. c. n.° 101); — 
o do gaturamo-verde (“euphonla pslttaclna", 
Desc.) “é suave e agradável, entretanto náo 
táo variado quanto o do galuramo-mludinho,
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um vaquêro, um jumará. 
um piacôco. um sôlltaro, 
um corruplão ') ,  um canáro *). 
um parary, um vlgáro, 
um joão-bôbo, um naquã...

vim-vim, zabelê, sanã, 
rabljunco, chororão, 
curió *"), graúna, azulão"), 
pintaslrgo ■-), margarida, 
sangue-de-boi “ ), triste-vlda " ) . . .

nem apresenta, como o dêle, modulaçóes amei
gadas.” (Desc., 1. c. n.» 100);

•') “O canto do cardial ("paroarla corona- 
ta” , MUller) é harmonioso, suave e agradá
vel” (Desc.. 1. c. n.® 141);

») corrupISo ou rendeira (“plpra gutturo- 
sa", Desc.); essa “ave produz um silvo surdo, 
um ruldo semelhante ao que se poderia con
seguir com uma matraca. Esses sons pouco 
harmoniosos, mas realm. singulares, ela os 
consegue com as penas das asas, esfregando- 
as uma contra as outras.” (Desc., 1. c, n.® 
126): — o gracioso corrupllo, de bela pluma
gem, chamado xanthornus Jamacll (Desc.) 
-tem “um canto variado e melodioso" (Desc.. 
1. c, n.® 158);

•) Do canárlo-da-terra (“carduells braslll- 
ensle”, Desc.) o macho canta, mas fica longe 
<lo canário europeu (Desc., 1. c. n.® 147);

*") curió (“pltylus nazutus", Desc.). "Pou
cos pássaros existem que possuam canto mais 
suave e harmonioso; ... quando canta ... 
lnlcla o prelúdio ao qual sucedem cadánclas. 
gorjeios, estalados, mas sempre com um ritmo 
extremamente suave.” (Desc., 1. c. n.® 149): 

ii) azul&o . (“pltylus cyaneus” , Desc.;. 
“Além da voz melodiosa tem um apálo multo 
suave, semelhante ao do tentllhfto europeu, 
embora mais fraco.” (Desc., 1. c, n.® 150);

u) pintassilgo (“carduells trlatls", Desc.); 
-“o canto dessa ave é variado e melodioso e 
tem multo do canário europeu, exceto o tri
nado agudo. É por Isso mais doce e algumas 
vázes de suave harmonia.” (Desc., 1. c, n.® 148);

“ ) o tlé-sangue (“ramphocelus braslleus” . 
Desc.) tem “canto rouco e desagradável". 
(Desc., 1. c, n.® 95);

*') “trlste-vlda” é o bem-te-vl ("tyrannus 
sulfuratus", Desc.); “seu canto retumbante e 
nltldam. pronunciado, articula com clareza 
os sílabas bem-te-vl, repetidas duas ou trás 
vêzes, a prlm. sflaba com fôrça e em tom 
elevado; a seg. em acento mais baixo e a 
última em tom mais alto que a prlm. e um 
pouco prolongada." (Desc., 1. c, n.® 60):

mais um casaca-de-côro '•')... 
o chôro das sururlna.. .
mais os galo de campina '" l . . .  
foi um a um acordando.. .  
foi cantando... foi cantando... 
foi ômentando... ômenlando, 
lnté que là na lngazêra 
da berada do regato, 
uma araponga 1:) sadia, 
cumo o sinêro dos mato, 
batendo as Ave-Marla 
na sua ingrêja lnfoiada... 
rompeu, prú junto, a aleluia 
da musga da passarada.

São citados em seguida ainda o sa
biá ,8), o beija-flôr, o bem-te-vi " ) , a 
maracanã, a marrequlnha e. zunindo, 
alguns insetos:

as brubulêta estrelava 
o céo verde da froresta 
onde as borá e as mumbuca 
e as mundury zunzunava.

As cigarra chichlrriava!. ..  
os galo entonce amiudava!. . .  
As serlcólo ralava!. . .  
Turturlava as jaçanã!...

*•'•) casaca-de-couro ou Japacanim (“turdus 
braslllensls”, Desc.) — de carne Intragável — 
só profere, com voz sonora, as sílabas gul-gul- 
gul (Des., 1. c. n.® 75);

,0) galo da campina (“tanagra gularls” , 
Desc.); “seu canto náo á melodioso, porém 
mais amplo que o dos traupldeos. Seu apélo 
é breve, bem sonoro, mas náo agudo (Desc., 
1. c, n.® 112):

■■') a araponga ou ferreiro ("proemlas nu- 
dlcollls", Desc.) "Imita exatam. o ruldo que 
faria o ferreiro com a ajuda da Uma e a 
seguir de um martelo vibrado na blgoma” 
(Desc., 1. c. n.® 79):

!“) sablá-dca (“trldarla malachltacea” , 
Splx; — "pslttacus cyanogaster”, Desc.) tem 
“um canto harmonioso, multo doce, pôsto que 
um tanto triste, lembrando o do tordo-múslco 
da Europa” (Desc., 1. c. n.® 17); — o sablá-da-
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Dêsses cantorinhos batizados pelos 
caboclos, só parte tem nome registra
do nos dicionários.

Entre as aves cantores, Descourtilz 
enumera, em sua "Ornitologia Bras." 
as seguintes: alcaide (“ euphonia caya- 
nensls” , Desc.), de gorjeio "suave e 
multo agradável", mas de apêlo ordi
nário e freqüente (n.° 103); anambé 
(“procnias variegatus” Desc.), como a 
araponga, não pode figurar como to- 
nor ou prima-dona, mas servirá na 
orq., porque sua voz “ ressoa como o 
ruído de martelo vibrado numa bigor
na” (n.° 80); — o anambé azul (“am- 
pelis cotinga” , Desc.), parecido com o 
tordo, tem “um apêlo sonoro e agudo” 
(n.° 83); enquanto anambé-una (“que- 
rula rubrlcollis” , Desc.) “pronuncia 
por inteire o nome vulgar que lhe de
ram, picô" (n.° 110) ;  — o anu-coroca 
(“crotophaga major” Desc.), "quando 
nada lhe turba a tranqüilidade, deixa

praia ("turdus orphoeus” Desc.) "lnlcla o 
canto por ligeiro gargantelo, de novo voa. 
sempre cantando, descreve, ora círculos que 
se cruzam, ora Unhas sinuosas, subindo e 
descendo, sem cessar. A garganta flexível, ga
nhando, entâo, arròjo, executa as gamas mels 
dlflcels e mais harmoniosas do seu caqto. 
ftste, a principio cheio e pomposo, perde ln- 
senslvelm. sua Intensidade e, afrouxando-se. 
pouco a pouco, acaba por extlngulr-se Intei
ramente num ellánclo que, como as mais 
belas melodias, tem seu encanto" (Desc., 1. c, 
n.o 73); — o sabiá-laranjelra ("turdus rufl- 
venter", Desc.) é o que geralm. se entende 
por "sabiá"; "é uma das prlm. aves. cujo 
canto vem anunciar a volta da primavera" 
... Sle “se compOe de algumas frases sonoras, 
um motivo, que a ave sabe variar, mas ao 
qual volta sempre. Após violenta tempestade 
e ao deollnar do dia, a voz ampla do sabiá 
toma um tom melancólico c suave que ordl- 
nàrlam. nfto possui.” (Desc., 1. c, n.° 76); — 
“um dos prlm. Indldos da primavera t  o 
canto do sablá-una ("turdus flavlpes” , Desc.). 
Tal cantar é de uma melodia multo suave, 
ampla, acentuada e variada. Escuta-se sobre
tudo pela manhâ, quando o sol se ergue, e à 
noite, um pouco antes de desaparecer." (Desc., 
1. c. n.° 74). — “Figuram, na nomenclatura 
popular, sablá-de-barriga-verdt, sabli-coca, 
sablá-plranga, e ponga” (Desc., 1. c, n.° 76).

Beethoven, 6.a Sinfonia

ouvir um gorjeio singular, semelhante 
ao ruído da água em ebulição numa 
panela; é um murmúrio cadenciado’ 
a nomenclatura popular varia: anú 
da-serra, anú-de-enchente. anú-do-bre 
jo, anú-galego, anú-grande, anum-dou 
rado, anum-guaçú, anú-prêto, anú-u 
coroia, groló (n.° 34); — araçuaiva, v 
sabiá-cica; — assobíador (“ampells 
chrysoptera”, Desc.), da cór e forma 
do melro europeu; seu “canto é um 
assovlo muito agudo que dura mais 
de um minuto; êle se lnlcla cheio, em 
lá musical, prolonga-se, perdendo a 
fôrça, para terminar em si bemol". 
(n.° 81); — ave-de-verão. outro nome 
da anambé; — azulão, v. vlra-bosta; 
— azulego, idem; bate-cú, v. tuim; — 
“o canto do bico-pimenta (“pitylus 
plumbeus”, Desc.) é sonoro, porém 
pouco harmonioso; compõe-se de 4 sí
labas: a prlm. um pouco aguda e lon
ga, as três outras cheias, escandidas e 
incidindo uma sôbre as outras”, pare
cendo “o comêço de uma ária heróica” 
(n.° 151); — bom é. v. fapim; — 
cambaxirra (“ troglodytes platensis” . 
Desc.), de “canto alegre e muito agra
dável. Assemelha-se um tanto ao da 
carriça da Europa, sendo mais acen
tuado, mais melodioso, assim como 
uma seqüência de peq. frases, entre
meada de cadências” (n.° 56); — 
carixo, v. vlra-bosta; — "o canto do
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carpinteiro (“picus chrysochloris” , 
Desc.), é quase contínuo. É breve, aba
fado, assemelhando-se um tanto ao 
apêlo de melro europeu, quando se es
panta" (n.° 48); — caturra, v. tuim;
— cavalo-afrouxou, v. corocoxó; —
choça-do-mato-virgem, v. xáu de to- 
pète; — chopim, v. vira-bosta; — coió- 
coíd, v. tuim; — concriz, v. corrupião
(nota, n.° 8 ) ;  — coraleiro, v. tiriba; —
corixo, v. vira-bosta; — coruja branca,
c. católica, c. de igreja, v. suindara; — 
o “canto sonoro cheio de alegria" do 
corocoxó ("ampelis cucullata” , Desc.) 
“não consiste senão em uma só frase, 
em três tempos, que jamais varia. Po- 
de-se exprimir, tal canto, pelas sílabas 
hú-hui-iú; a prim. bem longa, a seg. 
breve e recaindo, de improviso, sôbre 
a última." (n.° 86) ;  — crejoá, ou cre- 
jica tem canto "pouco notável” , que 
“não passa de um assobio forte e agu
do, repetido a longos intervalos", (n.° 
85); — cú-cosido, v. tuim; — cuiú 
(“psittacula mitrata” , Desc.), papa
gaio que às côres puras reúne “um 
atrativo bem raro, entre as aves desta 
família, um canto melancólico, porém 
melodioso", (n.° 27); — cuiuba, v. 
tuim; — cú-tapado, v. tuim; — encon
tro, v. inhapim; — enganâtico, v. vira- 
bosta; — fem-fem, v. saci; — gatura- 
mo-coleira, e gat. serrador, v. alcaide;
— gaudério, v. vira-bosta; — godero,
idem; — guaxe de rabo amarelo, v. 
japú; guira-una, v. corrupião (nota, 
n.° 8 ) ;  — inhapim (“xanthomus fe- 
moralis” , Desc.), possui uma "pureza 
do canto que sabe modular ao infi
nito. Seus acentos nada têm de estri
dentes, são suaves e queixosos." (n.° 
157); — jacamacira (“galbula vlridis” , 
Desc.); o machò "sabe entoar uma 
cantiga de tom meigo, mas pouco har
moniosa" (n.° 43); — japim (“cassicus 
icteronotus", Desc.) "é senhor de um 
canto nada desagradável, uma espé
cie de garganteio, que emite muitas 
vêzés”, (n.° 153); — “-o canto do japú

(“cassicus cristatus”, Desc.) é bastan
te agradável e muito sonoro. Seus gor
jeios alternam-se com os apelos" (n.° 
154); — joão-congo, nome popular do 
japú; — joão-conguinho, idêntico com
japim; — joão-pinto, idêntico com cor
rupião; — laniisoma élegans (Thun- 
gerg), considerada ora pega-pega, ora
melro ou cotinga; tem canto “muito
agradável e sonoro, apresentando al
gumas analogias com certos trechos 
das modulações do tordo-músico e da 
toutinegra-de-cabeça-preta, da Euro
pa” (n.° 87); — maria preta, v. vira- 
bosta; — mariquita (“sylvia venusta",
Desc.), “seu canto não passa de um 
apêlo suave, muito baixo" (n.° 138);
— matinta-pereira, v. saci; — mati- 
taperê, v. saci; — melro, v. vira-bosta;
— miúdo, v. tuim; — paga-pxtaca,
Idêntico com corocoxó; — papa-arroz, 
v. vira-bosta; — o patinho (“platy- 
rhyncus cancromus”, Desc.) faz “dois 
ou três breves apelos, multo suaves” 
(n.° 70); — o pavô ("coracina scuta- 
ta", Desc.) tem "voz sonora e gemen
te; em tal cântico ouvimos somente as 
sílabas bu-bu-bu, 4 ou 5 vêzes repeti
das" (n.° 77); — pega, v. inhapim; — 
peitica, v. saci; — peito ferido, idem;
— peixe frito, idem; — periquitinho,
v. tuim; — na orq. das aves, os 
pica-paus representam os tambores e 
tímpanos, vibrando, com o bico, pan
cadas violentas contra a madeira; seu 
canto “não é forte e, no entanto, res
soa ao longe; êle consiste numa se
qüência de acentos breves, precipitar 
dos, que imita multo bem uma garga
lhada"; o pica-páu-soldado (“picus ro- 
bustus”, Desc.) chama-se também 
pica-pâu-de-cabeça-vermelha (n.° 49);
— pivô, v. anambé-una; — piririguá, v. 
saci; — o canto do bem-te-vi pitanguá
(“tyrannus pitanga", Desc.) “é triste 
e pouco vibrante” ; parece dizer as 2 
sílabas hi-an, hi-an, hi-an, “ forman
do uma cadência sôbre dois tons pre
cipitados” (n.° 58); — o “platyrhyncus
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albocapillus” Desc.) possui "a facul
dade de ventriloquia na absoluta acep
ção da palavra. Vêzes sem conta, pôsto 
que sob os olhos do caçador, a voz 
desta ave a faz supor em local multo 
distante” (n.° 69); — policia-inglés 
("Icterus americanus” Desc.); “o can
to dessa ave é variado e agradável, 
embora forte” (n.° 155); — ponga, v. 
sabiá-laranjeira; — quiruá (“ampulis 
cayana”, Desc.) tem “canto sonoro, 
porém breve e sem harmonia" (n.° 
84); — roceiro-planta, v. saci; — rou- 
xinol-do-campo, v. policia-inglés; — 
rubixa, v. japú; — o saci (“ coccyzus 
vetulus” , Desc.) usa de 2 motivos, as

sim Indicados por Desc.: o saci (“syl- 
via erythropus”, Desc.) faz seguir seu 
grito rouco “dum peq. canto aflauta
do. apêlo multo suave” (n.° 137); — o 
saci-andorinha, (“ tersina coerulea” , 
Desc.) tem “um silvo forte, porém sua
ve” (n.° 78); — o sai-âe-sete-côres 
(“tangara tricolor”, Desc.) faz "apelos 
em tom muito suave” (n.° 105); — 
“o canto do sai-das-restingas (“tana- 
gra peruvlana” , Desc.) é multo doce”  
(n.° .1 1 0) ;  — o safra (“ tanagra varia” , 
Desc.) tem canto agudo e monótono 
(n.° 115); a saira chamada "tanagra 
citrlnella” (Desc.) tem canto "fraco e 
aflautado” (n.° 119); — sem fim, v. 
saci; — sofrê, v. corrupião; — solda
do, v. policia inglês; — (“pipra cau
data” , Desc.) usa duma “seqüência de 
apelos, mais ou menos precipitados, 
que se podem traduzir, perfeltam., 
pelas silabas "guaiú, guaiú” (n.° 127);
— os iangarás-dançarinos (“pipra pa
recia”, Desc.) acompanham seus mo
vimentos "de um canta grave, preci
pitado, mas muito agradável (n.° 125);
— o tangaràzinho (“pipra militaris” , 
Desc.) “emite seu canto que é muito 
suave, semelhante ao do chapim azu
lado, da França.” (n.° 128); — tatoira, 
v. corrupião; — tem-tem-do-Espírito- 
Santo, v. policia inglês; — tesoura 
(“ tyrannus fortificatus”, Desc.), usa 
"acentos doces e fracos” (n.° 57); — 
tiê-de-topete. v. xáu-de-topete; — “o 
canto do macho do tiê-galo (“tanagra 
cristata” , Desc.) tem alguma analogia 
com o do tentilhão da Europa” (n.° 
120) ;  — o tiê-prêto ("tachyphonus 
pyrocephalus”, Desc.) usa de "um bre
ve apêlo, desagradável, no qual exis
tem entonações melodiosas, semelhan
tes às da toutinegra da Europa” (n.° 
91); — o canto do tiê-tinga (“bethy- 
lus picatus” , Desc.) “apresenta-se 
francam. agradável, pois traduz-se 
por uma seqüência de modulações har
moniosas entremeadas de alguns bri- 
lharetos do canto que lembram o gor
jeio tão alegre da toutinegra prò- 
prlam. dita, do antigo Continente” 
(n.° 53); — “O que a tovaca apresenta
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de notável é o canto ao qual deve o 
nome (“Myothera tlnnlens".

Desc.). Trata-se de uma seqüência de 
acentos precipitados que se prolon
gam, por vêzes, durante mais de um 
minuto e que produzem pouco mais 
ou mencs o tilintar de uma campai
nha. Há ainda uma particularidade; é 
que a ave, ventríloqua hábil, pode, à 
vontade, parecer estar a grande dis
tância do caçador, justamente quan
do se encontra a seus pés. Além dêste 
canto possui a tovaca um apêlo aflau
tado muito suave, freqüentemente re
petido” (n.° 123); — tuietê. v. tuim; 
— o tuim (“psittacula passerina” , 
Desc.) tem "um canto particular, 
acentuadam. suave” (n.° 24); — tui- 
tiri, v. tuim; — uacaco. nome dado 
pelos índios ao amambé — uirapuru 
(“pipra serena”, Desc.); . . .  “do levan
tar do sol até as 11 horas da manhã, os 
casais reúnem-se... cantam e exerci- 
tam-se à porfia” (n.° 129); — vira- 
bosta ("icterus violaceus”, Desc.), “o 
canto dêste pássaro é variado e muito 
agradável.” (n.° 156); — o canto do 
xau-de-topete ("Tachyphonus aurica- 
pillus” , Desc.) “que consiste em al
gumas modulações baixas, mostra-se 
muito agradável” (n.° 90); — xexéu, 
idêntico com japim.

LIT. — Dr. J. T. Descourtilz (no
meado em 31-7-1854 pelo imperador 
adjunto do Museu Nac., do Rio de 
Jan., f. 13-1-1855): Ornitologia Brasi
leira ou História natural das aves do 
Brasil notáveis por sua plumagem, 
canto e hábitos. Trad. por Eurico San
tos; anotada por João Moojen. Livra
ria Kosmos Ltda., Rio, S. Paulo; 24 
por 32,6 cm. — 230 págs. e 48 estam

pas multicores; 1944; — G. Schmitt 
u. H. Stadler: Die Vogelsprache Stutt
gart, 1919; os mesmos: Der Amsel
gesang u. seine Beziehungen zur 
menschlichen Musik. Frankfurt, M.. 
1919; — A. Voigt: Exkursionbuch zum 
Studium der Vogelstlmme, 1926; — C. 
Zimmer: Anleitung zur Beobachtung 
der Vogelwelt, 1929; H. Frieling: Ex
kursionsbuch zum Bestimmen der 
Vögel in freier Natur, 1933; — Der 
Grosse Herder, XII, 393/4; — Dr. B. 
Hoffmann, Kunst und Vogelgesang. 
1908; — F. Schuyler Mathews, Field 
Book of Wild Birds and Their Music, 
New York, London; — Eurico Santos. 
Pássaros do Brasil, 1940; — Francis 
Castelmau, Zoologie, 8 vol. “Oiseaux” .

AVEC, fr., com.
AVE DE VERÃO, v. ave.
AVE, MARIS STELLA, hino, muito 

antlgo, de Nossa Senhora, usado no 
Oficio Div. Durante a prim, estrofe, 
os coristas permanecem ajoelhados. É 
cantado freqüentem, em atos extra- 
lltúrglcos.

AVENA, nome antiquado da gaita 
campestre, feito do caule da aveia, 
no qual se abre uma fenda; o som é 
áspero e forte. Nome popular: pipia.

AVE, REGINA CAELORUM, uma das 
4 antífonas de Nossa Senhora que 
se reza no fim das Horas Canônicas, 
desde a festa da Purificação até a IV. 
f. da Semana Santa.

A VICENDA, it., alternadamente.
AVICÍNIO, ant. registro de órgão 

que Imitava o chilrear dos pàssarcs; 
consistia em peq. vaso com água, na 
qual se imergiam tubos de zinco que. 
sob a pressão do ar por melo dum so- 
meiro, agitavam a água e produziam 
os sons.

À VISTA, tocar uma mús. à primei
ra vista.

AXABEBA, flauta travessa.
AXAHIM, instr. árabe de percussão.
AYABEBA ou EXABEVA. ant., ar- 

rabil (v. êste).
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AYACACHTLI Ou AYACASTLI, instr. 
de barro cozido, usado antlgam. nas 
danças dos mexicanos, parecido com 
o maracá.

AYKHORI ou MARIMACHO, instr. 
de sôpro, de um pedaço de bambu de 
1,30 m. de compr. e 4 cm. de es
pessura, a cuja parte superior está 
ligada outra peça menor, de 40 cm. de 
compr.; ambos são tocados ao mesmo 
tempo. Assemelha-se um tanto com o 
fagote, tendo um som multo fúnebre. 
£  usado pelos índios kollas; — v. Rigo- 
berto Paredes, Instr. musicales de los 
Kollas (Boletin lat. am„ t. II, 1936, 
página 78).

AYOTE, Instr. mexicano.
AYRE, ant., a) ária; b) dayn, 

instr. árabe de percussão.
AZANITA, nome de certos cantores 

israelitas que, nas sinagogas, assis
tiam ao rabino.

AZF, instr. de cordas dos árabes.
AZIONE SACRA, lt., oratório ou re

presentação teatral de assunto rellg.; 
auto sacramental.

AZMARI, cantores ambulantes; 7 , 
Abessínia.

AZULAO, v. ave.
AZULEGO, v. ave.
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B
B, al., si bemol; a.) era antigam. o 

nome da 2 .a nota da escala fundamen
tal (v. esta), substituído por equívoco 
e transformado em acidente, b, bemol.

Na Holanda e na Inglaterra, ainda 
hoje S é a  seg. maior de A (lá), en
quanto na Alemanha passou a signi
ficar H bemol. Escritcs ant. usam das 
expressões B quadratum (quadrum, 
durum, fr. bécarre) por H (si natu
ral) ; B rotundum (molle, fr. bémol) 
por si bemol, donde os nomes de Mól- 
lakkord, al., acorde menor e Mollto- 
nart, al.. tom menor, com a têrça 
menor.

O ant. nome de solmização do B é 
Bfami. Na Itália, o B (nosso si bemol) 
é chamado si bemolle, na França si 
bémol;

b) O B maiúsculo é usado em obras 
orquestrais atrás do nome de certas 
instr. de sôpro: Clarinete B (ou: em
B) etc., quer dizer que o instrumento 
escolhido pelo compositor não está na 
"altura” dos violinos, etc., mas um 
tom maior mais baixo, pela que o 
compositor escreveu tôda a parta do 
clarinete B um tom mais alto.

BAÀZAS, guitarra de 4 cordas que, 
seg. Pedrell, era usada “»elos selva
gens da América” : Jacquot: alaúde 
ou guitarra dos negros da América.

BAB, instr. hebr. mencionado na S. 
Escr.; é diminutivo, seg. alguns, do 
rebab árabe.

BABARA, esp., baile espanhol da 
séc. passado.

BABEL, violino dos filipinos.
BABILÔNIA MUSICAL; ASSÍRIA, 

CALDÉIA, SUMÉRIA — Já pelo ano 
de 3000 a. Cr. é citada a cidade de B. 
(Babilu, “porta de Deus” ) no Eufra- 
tes, elevada por Hammurabl (c. 2100
a. Cr.) para capital de seu reino, cujos 
destinos ela acompanhava, tendo sido 
várias vêzes destruída. Das reconstru

ções, a da era de Nebukadnezar (605- 
562 a. Cr.) foi a mais suntuosa.

São raras as notícias sôbre B. m„ 
mas há um bom núm. de pinturas e 
esculturas antiquíssimas que dela nos 
falam. Não será possível interpretá- 
las devidam., sem algum conhecimen
to da religião dos babilônios, assírios, 
etc., de religião politeísta, com traços 
henoteístas, cujos deuses eram pre
feridos de acôrdo com êsse ou aquêle 
conquistador.

Assím, pelo ano de 2000 a. Cr., Mar- 
áuk, padroeiro de B„ tomou-se o deus 
do sol, da sabedoria e do reino, lugar 
êsse, ocupado nos assírios por Assur. 
A deusa principal, do amor e da guer
ra, era Ischtar, sendo os mais vene
rados entre os outros: Anu, deus do 
céu, e sua espôsa Antu; — Enlü, deus 
da terra firme, e sua espôsa Ninlil; — 
Ninurta, deus da guerra e da Caça; — 
Ea, deus da água, sabedoria e arte, 
com sua espôsa Damkina; — Sin, deus 
da lua; — Schamasch, o do sol; — 
Addad, o do temporal; — Tammuz, 
deus da vegetação; — Nerga e Eres- 
chkigal, os do inferno. Ofereclam-se- 
lhes orações, procissões, sacrifícios. 
Durante séculos, B. foi dominada pelos 
assírios, mais tarde pelos persas.

As prim. plásticas de pedra são dos 
SÚMEROS, que tinham como divinda
des a Terra e o Sol, c. 3000 anos a. Cr. 
Kinsky reproduz monumentos da 
arte súmera e hetítica que nos escla
recem sôbre instr. da época. Seg. VI- 
rolleaud e Pélagand, os balagas (ins
trumentistas) acompanhavam “ladai
nhas relig. em tudo parecidas com as 
do culto católico” . Além da harpa-cita- 
ra possuíam o halhalatou, o halil (flau
ta) hebreu; o imboubou, parecido com 
o aboubah ou anboubah siric  ̂ flauta 
de caniço, chamado pelos súmeros de
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Baixo-relêvo encontrado nas ruínas de Ninive (Koyoundjek); cortejo 
de músicos e cantores (as harpas com cordas cromáticas)

Tocador de um instr. parecido com 
tanbourah árabe; — baixo-relêvo 

encontrado em Koyoundjek

Instrumento (trigono?) de cordas 
batidas, levado horizontalmente. Fi
gura encontrada a c. 30 km. de 

Ninive
Tocador assírio de flauta dupla, 

ambas de tamanho igual
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malilou, por lembrar o gemido do 
penitente.

François Martin, em "Textes reli- 
gieux assyriens et babyloniens” (Pa
ris, 1903, p. 63) fala de num. músicos 
que tocam o zag-sal-shebiton (instr. de 
corda), o kanzábon (tdem). o malilu 
tsinnitu e o arkaton (provavelmente 
flauta).

Usavam-se como instr. de percussão: 
lilisou, ouppou, balagou (assírios); lil 
é instr. metálico cobertc com pele e 
batido pelas mãos; — op. idem; — tal 
é tambor.

Mostram as reproduções de obras 
de arte, que B. m. conhecia a harpa, 
o alaúde, flauta, oboé. trombeta, gui
tarra, tambor e préstitos inteiros de 
músicos; assim as esculturas etc. no 
palácio real de Tellc. do burgo real 
hetítico de Ujuk. do burgo de Sends- 
chirll e do palácio do rei assírio Assur- 
nasirpal (883-859 a. Cr.) em Nimrud; 
do palácio real assirlo de Kujundschlk, 
entre as ruinas do ant. Ninive.

Sob os assírios, a mús. de B. perdeu 
seu caráter litúrg., tornando-se hedo- 
nistica e voluptuosa.

LIT. — Jackson, Enclcl. e Dicion. 
In tem.; Galpin, The Music of the Su- 
merlans, .. .Babylonians and Assyr- 
ians, 1937 (Lavlgnac, Encycl.); — 
Curt Sachs, Muslk des Altertums, 1924; 
Meissner, Babil. u. Assyrien, 2 vol., 
1920-25; Landersdorfer, Die Kultur der 
Babil. u. Assyrier, 1925; Langdon, Aus- 
grabungen in Babylon seit, 1918; 1927; 
Lagrange, Études sur les religions sé- 
mitlques, 1905; A. Deimel. Pantheon 
Babylonicum, Roma, 1914; — P. Dhor- 
me, La rellgion Assyro-babylonienne, 
Paris, 1910.

BABOREK, dança nacional da 
Boêmia.

BACANAL, a) festa em honra de 
Baco, orgia; — b) composição sôbre 
versos burlescos, orgiacos; — BACAN
TE, sacerdotisa de Baco, dançando, ou 
acomp. os cantos báqulcos com flau
tas, cimbalos e instr. de percussão; 
— BACCHIA, dança dos kamtscha- 
dales.

BACCIOCOLO, instr. de percussão, 
usado em Toscana.

BACH, al., regato; titulo de músicas 
(“Am B.” ) , no regato; — BACHFLU- 
GEL, piano de cauda, denominado por 
J. Seb. Bach, e conservado no Museu 
Alemão de Munique.

BACHETTE, v. bilros.
BADALADA, “som produzido no si

no, chocalho, etc.. pela pancada do 
respectivo badalo; — BADALADAL. 
“badaladas simultâneas.” (Peq. d ic.); 
BADALADOR. tocador de sino; BADA
LAR e BADALIZAR, tocar o sino; — 
BADALEIRA, a argola do sino que sus
tenta o badalo; — BADALO, a peça 
de bronze ou outro metal suspensa 
dentro do sino para o fazer vibrar; 
v. sino.

BADENSE. BADOISE, fr.. dança in
fantil em compasso binário.

BADINAGE, BADINERIE. peça jo
cosa da forma de dança, como na Sui
te em si bemol menor, de Bach.

BAGANA, lira abessinia de 10 cordas 
duplas, afinada uma pela olt. da ou
tra; era tocada com um plectro, multo 
parecido com o magadis (v. êste). — 
Grav. p. 5, n.° 1.

BAGATELA, composição despreten
siosa.

BAGLAMA. BAGLAMAH. BAGLA- 
TÉIA, mandolim rústico das crianças 
árabes; é de madeira, com 4 cordas de 
latão, 3 de aço e uma de tripa, toca
das com “un canón de pluma” (Pe- 
drell).

BAG-PIPE, espécie de cornamusa es
cocesa, usada no exército inglês (v. 
tibia utricularis); Dudelsack, al., Sack- 
pfei]e, al., cornemuse, fr.

BAGUETTE, vaqueta de tambor; v. 
bilros.

BAIAO ou rojão, "o pequenino tre
cho executado depois de cada canta
dor (no desafio) cantar” (L. da Câ
mara Cascudo).

BAILADO, BAILAVEL, BAILE, bal
let, fr., ballabile, bailo, it„ dança. No 
teatro há 2 espécies: dança, com e sem 
ccros, aos sons da mús. instrum., cha
mada também divertimento, — e baile
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com ação dramática, na qual as pala
vras são substltuidas pela mimica dos 
atores;

os BAILES PASTORIS são ou eram 
realizados na noite do Natal depois 
da Missa do galo, por crianças e jo
vens vestidos a caráter, cantando 
acompanhadcs de instr.; — BAILO- 
COMANAS. figurinhas leves, de papel, 
papelão, etc., colocadas na tampa do 
piano, caixa do pandeiro, da gaita, 
etc.. onde dançam sob a ação das vi
brações das cordas, da Dele. etc. — 
BAILOMANIA, paixão pelo baile; — 
BAILOMANO. louco por bailes; — 
CORPO DE BAILE, o conjunto des 
dançarinos no teatro.

BAILE DAS CAMACHEIRAS, alegre 
canção madeirense, alg. vêzes utiliza
da como marcha para passar o cami
nho. Degenerou noutra melodia conhe
cida por calcinha ou bailinho de oito 
(i. é, de 4 pares); dêste saiu nova 
melodia: os gauleses (das freguesias 
de Gaula).

BAILE VILAO, BAILINHO DOS VI
LÕES, v. mourisca.

BAIXA, des.. a) voz baixa; — b) 
dança ou maneira de dançar: danse 
noble, basse danse, fr. (v. alta).

BAIXAO, a) instr. de sôpro dos séc. 
XV a XVII; bajone, esp.; da familia 
das charamelas de madeira, de gran
des dimensões e com palheta dupla; 
— b) nome genérico de instr. graves, 
de sôpro ou de cordas (violas baixas 
ou viole da gamba, etc.); — c) reg. 
de órgãos ant.; — BAIXAOZINHO, 
BAIXETE, BAJONCILLO, esp., peq. 
baixão.

BAIXETE, v. bassanelli.
BAIXO, som que não tem a altura 

devida; ou som grave; — subst.: Bass, 
al.; bas30, it., a) a voz mais grave 
do homem, distinguindo-se baixo pro
fundo que desce mais, e baixo cantan
te que sobe mais; êste é chamado tam
bém b. barítono; nos coros viris dis- 
tinguem-se 2 baixos, descendo o 2 .° 
pelo menos até o fá. Pelo timbre, os 
baixos são distinguidos em basso se- 
rioso, de som cheio, potente, e basso

buffo, it.. de som menos nobre, mas 
mais ágil.

BAIXO CIFRADO, indicador das har
monias por meio de algarismos. Gene
ralizou-se ràpidam. o costume, iniciado 
pelo ano de 1600, de indicar harmonias 
por meio de números escritos por cima 
ou por baixo da voz mais grave. Tinha 
êsse baixo cifrado o papel dado hoje 
à redução de partituras para piano, e 
chamava-se a principio: Partitura
d’organo, mais tarde: Basso continuo,
B. generale, B. seguente. Os algaris
mos diziam quais eram as outras no
tas, contadas de sua distância do 
baixo, segundo os acidentes do respec
tivo tom.

Tocar pelo baixo cifrado exigia 
grande arte e muita prática, porque 
os acordes indicados tinham que ser 
ligados segundo as regras para a pro
gressão de cada uma de suas partes, 
e o organista, cravista ou tocador de 
outro instr., às vêzes ainda tinha que 
acrescentar passagens, trilos, orna
mentos, etc.

Desaparecido o costume de escrever 
baixos cifrados, terminou também a 
arte de tocá-los, com o que uma valio
sa literatura de cêrca de dois séculos 
deixou de ser aproveitada. Ainda no 
arquivo da antiga Capela Imperial do 
Rio de Janeiro (hoje da Catedral Me
tropolitana) , a parte do órgão, em 
composições do Padre José Maurício 
Nunes Garcia e outros, consta do b. c.

O b. c. hoje só existe como meio 
didático no estudo da harmonia, se- 
gulndo-se estas regras:

a) a falta de sinal manda acres
centar o respectivo acorde, i. é, têrça 
e quinta; — um sustenido ou bequa- 
dro, sem algarismo, refere-se à têrça; 
— sendo intenção do auter alterar a 
quinta, deve escrever um 5 precedido 
pelo acidente; — um 3 ou j  e 8 sem 
acidente refere-se à parte mais agu
da, conforme nela se queira a têrça, a 
quinta ou a oitava; — só na indicação 
da resolução de retardos, o algarismo 
não se refere expressam, à melodia, 
por ex. 4 3; 6 5; 9 8, encontrando-se
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aí, em lugar de 3 o algarismo 10, a 
saber, quando & sétima e nona devem 
ser levadas à oitava ou à décima: 
? ou »2 ;

b) um 6 reclama a têrça e sexta, 
isto é, o acorde na primeira inversão. 
Para alterar a têrça, o melhor é fazê- 
lo pelos sinais habituais de sustenido 
ou bequadro, ao lado do 6 ; outros o 
fazem debaixo do 6 ; os inglêses acima 
dêsse número; alguns cortam o 6 por 
um pequeno risco, em substituição do 
sustenido;

c) J (nos inglêses J ) exigem a 
quarta e a sexta do baixo, isto é. o 
acorde em segunda inversão; altera
ções da quarta ou sexta são indica
das como no acorde sob b ) ;

d) um 7 obriga a acrescentar, além 
da têrça e quinta, a sétima; as alte
rações da têrça e quinta são indicadas 
como sob b ) ; — um £ ou S é sinal 
da l.a inv. do acorde de sétima; a 2 .® 
inv. é marcada por 4 ou 5 enquanto!}

reclama a 3.® inversão;
e) não usando o baixo cifrado de 

outras abreviações, cada algarismo in
dica a distância dos demais tons do 
baixo; assim 5 querem a quarta e 
quinta, sem têrça: 7 reclamam, além 
da sétima, a nona;

f) emprega-se 0 zero, quando as 
demais partes têm pausa (tasto solo); 
— uma linha horizontal sôbre o baixo, 
quando a harmonia anterior continua.

As explicações mais antigas do baixo 
cifrado são as de Cavalieri (1600), 
Perl (1600), Banchieri (1607), Agax- 
xari (1609), M. Praetorlus (1619), etc. 
Riemann. além dêstes autores, des
taca Helnichen (1711). Mattheson 
(1751), Ph. E. Bach (1752), Marpurg 
(1755), Kirnberger (1781), Tuerk 
(1781), Choron (1801), Pr. Schneider 
(1820). Fétis (1824), Dehn (1840), E. 
P. Richter (1860), Judassohn (1883).

Por úteis que sejam os exercícios 
de baixo cifrado, tem um Inconvenien
te: tornando-se quase * exclusivos, 0

aluno não aprende o mais difícil: es
crever um baixo bem, melodioso, ca
racterístico.

LIT. — Schneider, Die Anfänge des 
Basso continuo u. seiner Bezifferung, 
1918; — Arnold, The Art of Accompa- 
niment from a Thoroug-Bass, 1931; — 
Riemann, Katechismus des General- 
bassplels, 1899; — Ulrich, Studien zur 
deutschen Generalbass-Praxis d. 18. 
Jahrhunderts, 1932.

BAIXO CONTÍNUO, denominação 
antiga do baixo que não se interrom
pia, embora as outras vozes tivessem 
pausa. “Nas mús. port. do séc. 17, a 
parte escrita do baixo contínuo era 
designada com 0 nome de guião; exe- 
cutava-a quase sempre uma viola bai
xa, um fagote ou qualquer outro ins
trumento grave denominado gene
ricamente baixão.” (E. Vieira).

BAIXO FUNDAMENTAL, é o que 
contém as notas fundamentais dos 
acordes.

BAIXO OBSTINADO, BASSO OSTI- 
NATO, it.. tema ou melodia que serve 
de baixo, sendo repetido com harmo
nias diferentes.

BAIXO PROFUNDO, baixo muito 
grave.

BAJÓN, esp., instr. ant. semelhante 
ao fagote, de som áspero, pouco agra
dável. Era usado na Espanha, para 
acompanhar, nas igrejas, o canto greg. 
e 0 faborâão. Figurava na mús. mili
tar sob 0 nome de bajón ruso ou ser- 
■pentón; — nomes derivados: BAJON- 
CILLO, esp., b. menor, e BAJONISTA, 
esp., tocador de b.

BAL, tambor de Babilônia.
BALADA, BALATA, it. BALLATA (de 

bailo — dança), poema de assunto len
dário ou fantástico, para solo (e mes
mo côro) com acomp. de piano ou or
questra. Célebres, as baladas de Loe- 
we (muito estimadas por R. Wagner). 
Riemann propõe desistir dêste nome 
em obras instrum.. a não ser de mús. 
descritiva.

LIT. — A. B. Bach, The Art Ballad. 
1891; — F. Brosch, Die Balladen Im 
Kodex von Turin (Diss. Viena, 1931);
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— A. König, Die Ballade ln der Musik, 
1904; — R. Batka. Martin Plüddemann
und seine Balladen, 1895; Reed
Smith, La balada tradicional (Bol. lat. 
am.. 1941. p. 275).

BALAFA, balafen. balafo, balafon,
balakm, balangy, bailará, bulafo, ma
rimba. instr. do Senegal, composto
duma série de pedacinhos de madeira 
colocados sôbre paus de bambu, for
mando 1 ou 2 oitavas; são tocados 
com plectros de madeira ou anel de 
ferro. Cabaças, que correspondem às 
tabuinhas, aumentam a sonoridade. — 
No Brasil chamado também, como 
instr. dos negros, piano de cuia, ou 
agê; v. marimba.

BALAGAS. músicos; v. Babilônia.
BALALAIKA. BALALEIKA, BALA- 

LAIGA. espécie de mandolim triangu
lar com 3 cordas, usado pelos campo
neses da Ucraina russa. As cordas da
b. são ora dedilhadas, ora vibradas, 
por uma espécie de glissando parti
cular. produzindo um efeito encanta
dor. acompanhando as canções a solo 
(Endel, e Die. Int.).

BALANÇA PNEUMATICA. aparelho 
para medir a pressão do ar nos tubos 
do órgão.

BALANCÉ. fr.. passo de quadrilha.
BALANCEMENT, fr., =  trêmulo.
BALANGY, v. balafa.
BALATA, v. balada.
BALA-TCHERA ("mestre da cor

da” ). tocador do instr. etíope mas- 
sanq; v. Abessinia.

BALAUSTRES, peq. peças esferóides 
de metal, cravadas nos instr. de sôpro 
com chaves, para apoiarem os cane- 
vões ou hastes destas; fixa-se nêles 
o parafuso servindo de eixo. São cha
mados também balões, por analogia 
da forma.

BALCAO. localidade dos teatros en
tre os camarotes ou a platéia e as 
galerias.

BALDAMENTE, lt.. ousadamente, 
com afouteza.

BALDOSA. it., seg. alguns, nome an
tigo do címbalo; seg. outros, instr. da 
família do alaúde. Pedrell chama a

atenção para a semelhança dos têrmos 
baldosa, badosa, bandosa e valdoa com 
bandose, banzas, banjo, bandora.

BALG, al., foles (do órgão etc.).
BALIMAQUIA, dança cômica dos an

tigos gregos e romanos.
BALI MUSICAL, v. Índias neerland.
BALITADERA, esp., um pedaço de 

cana, cortado no nó, usado pelo caça
dor para imitar a voz do gama.

BALLÁBILE, it., em estilo de dança.
BALLAD-OPERA, ingl., ópera com

posta prlnclpalm. de canções popula
res, sendo a prlm. dêsse gênero a de 
John Gay: “ópera de Mendigo” (1727).

BALLARE, lt„ dançar; — BALLA- 
TORE, it., dançador; — BALLATRI- 
CE. BALLERINA, it., bailarina; — 
BALLETTO, BALLO, it„ baile.

BALTASAR, FESTA DO REI — v. 
negros.

BAMBA, esp., canto popular da pro
víncia de Granada.

BAMBOLINA, parte do cenário que 
liga superiorm. os bastidores do palco, 
fingindo o teto, o céu. etc.

BAMBUCO, canto popular colom
biano.

BANAY, esp.. tambor moderno des 
índios, com caixa de barro cantareira.

BANCLOCHE, ant. nome francês do 
sino de alarme.

BAND, al., volume, tomo.
BANDA, port, e it.; band, ingl., "reu

nião de músicos tocando tôda a es
pécie de instr. de vento e de per
cussão” . (Fétls). Em alemão, “Bande" 
é tomado em sentido depreciativo; as 
bandas militares, em alemão, chamam- 
se Kapelle. Militaermusik, Infanterie- 
musik, Kavalleriemusik, Musikchoere.

Na orquestra de ópera da Itália. 
banda é o grupo dos instr. de metal 
e de percussão, no palco, bem como 
duma orq. colocada no palco.

Chamaram-se bande. na Fránça. os 
24 vlolons de Luís XIV; na Inglaterra 
os 24 Fiddlers de Carlos II: King’s 
private-bande.

Segundo E. Vieira, banda é a “cor
poração de músicos militares em cada 
regimento ou batalhão”, distinguindo-
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se banda e fanfarra (v. esta). De sua 
composição e eficiência no séc. XVI, 
falam os versos de Jerônimo Corte 
Real no “Naufrágio de Sepulveda": 
Sübltamente soão mil diversos 
Instrumentos, que o campo, e monte 

[atroão,
Trombetas, sacabuxas, atabales, 
Bategas sonorosas e as silvestres 
Rudes gautas, tocadas juntamente. 
Formam um som que os cabelos ar- 

[repia.

Ouve-se juntamente um espantoso 
Som de roucos clarões e sacabuxas, 
Grande cópia de bategas atroão,
Com fera consonância, o campo e 

[montes,
Infernal som fazendo, e estrondo hor- 

[ribil."
"No princípio do séc. XVIII, os instr. 

das mús. militares eram charamelas, 
cornetas, clarins, trompas, fagotes, 
serpentôes, pífanos e tambores; isto 
na infanteria; a cavalaria trotava ou 
galopava somente ao som de trombe
tas e atabales. Mais tarde as chara
melas foram substituídas por clarine
tes e oboés, juntando-se-lhes também 
os tambores." (Vieira).

Até a revolução francesa, a melhor 
banda do país, a dos guardas reais, 
tinha 16 executantes. Em 1789, a da 
guarda nacional passou a ter 45 mú
sicos, núm. elevado mais tarde a 70, 
tendo êstes os instr.: clarinetes, flau
tas, trompas, fagotes, serpentôes, 
trombones, clarins, cornetas, tlmbales, 
tambores, triângulo e bombo.

“Êstes instr., — diz Vieira, — foram 
pouco a pouco substituídos uns e 
transformados outros; o serpentão 
mudou-se em oflclide, a corneta lisa 
em corneta de chaves; a invenção dos 
pistões em 1827 permitiu que as trom
pas e os clarins fizessem a escala cro
mática e tocassem fàcilmente em to
dos os tons. Enfim, as invenções do 
célebre belga Adolfo Sax. criando as 
famílias de instr. que têm o seu nome, 
produziram uma reforma completa na 
organização das bandas, que vieram a

fixar-se como existem hoje, salvo cer
tas diferenças características de diver
sos países."

Reduzidas as fôrças do exército por
tuguês pela guerra peninsular, em 
1814, cada regimento de infrnteria 
teve sua banda de 8 músicos e um 
mestre, denominados músicos de pra
ça. chamando os comandantes, segun
do o seu gôsto pela mús., outros co
nhecidos por músicos de contrata. 
Proibidas as contratas em 1815, foi 
elevado o efetivo das praças a 1 1, in
cluindo o mestre, sendo admitidos 
aprendizes, subindo, assim, o núm. de 
praças a 17.

A regulação de 1815 citava êstes 
músicos: um requinta, um 1.° e um 
2 .° clarinete, um 1 .° e 2.° trompa, um 
clarim, um fagote, um trombão ou 
sarpentão (sic), bombo e caixa de 
rufo; com a admissão de aprendizes 
sobrevinham: um flautim, mais 2 cla
rinetes, um 2.° clarim e 2.° fagote e 
mais um serpentão.

O regulamento de 1872 estabeleceu 
um mestre, um contramestre, três mú
sicos de I a classe, quatro de 2 a, oito 
de 3.a, seis aprendizes e quatro mú
sicos de pancada, com o total de 27,
tocando êstes instrumentos:

Requinta ..................................  l
Flautim .................................... 1
Clarinetes ................................  6
Cornetins e cornetas ........... 4
Sax-trompas ou trompas ____  2
Trombones ..............................  3
Barítonos ou bombardlnos .. 2
Baixo .......................................  1
C.baixos  2
Bombo .....................................  1
Caixa de rufo .......................  l
Caixa forte ............................. l
Pratilheiro ..............................  l

26
As bandas francesas, por decreto de 

1860. passaram a ter 40 executantes, 
predominando instr. de Sax:

Flautas .................................... 2
Requintas ........................... 2
Clarinetes................................  4
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Saxofones sopranos ..............  2
contraltos ............. 2
tenores ..................  2

” barítonos ..............  2
Cornetins ................................  2
Clarins...................................... 2
Trombones ..............................  3
Sax-horns em si bemol .........  2
Saxotrombas ...........................  3
Sax-horns barítonos ..............  2

” baixos .................... 3
Sax-horn c. ba ix o .................... 1

” c.baixo grave .........  1
Caixa de rufo .......................  1
Bombo ...................................... 1
Par de pratcs .......................  1

40
Nas bandas militares alemãs dis- 

tinguiam-se os Musikkorps (corpos de 
mús.) da infanterla e cavalaria, dos 
caçadores e dos aviadores, constan
do geralmente de 2 flautas, 2 oboés, 
10 a 12 clarinetes. 2 fagotes, 2 con- 
trafagotes, 4 trompas e 4 trombetas 
com chaves, 2 sax em si bemol, 2 sax 
em mi bemcl, 2 de tenor e 1 de barí
tono, 4 trombones, 3 tubas, caixas 
grandes e pequenas, pratos e carrilhão.

Nas bandas da infanterla alemã, 
muitos mús. tocavam ainda um instr. 
de corda, podendo transformar-se a 
qualquer tempo o Mjisikkorps em orq. 
sinfônica.

Sendo transposltores quase todos os 
instr. de sôpro. em tons de bemóis (si 
e mi bemol), a mús. escrita em tons 
de muitos susten. torna-se dlficll, com 
prejuízo da afinação, pelo que os com
positores e transcrltores têm que pre
ferir tons com bemóis, o que, em 
obras extensas, pede levar a alguma 
monotonia.

Há não poucas bandas militares que 
se notabilizaram; Vieira cita, em Por
tugal, a dos marinheiros, sob Artur 
Relnhardt, de origem belga, e a Guar
da Municipal de Lisboa, sob Manuel 
Augusto Gaspar. A Guarda Nacional 
Republicana de Lisboa, sob a batuta de 
Franc. Fão, festejou triunfos na sua 
excursão ao Brasil. Conta “D’Or” (Dlá-

rio de Noticias, Rio, 24-XII-1942) que 
nos Estados Unidos há 50.000 conjun
tos escolares, contando cada um com 
cêrca de 50 membros e perfazendo um 
total de 2.500.000 jovens incorporados 
à música Instrumental. LIT. — Kalk- 
brenner: Die Organlsation der Musik- 
Corps aller Laender, 1884; Wieprecht: 
Die Militaermusik, 1885; Neukomm: 
Histoire de la musique militaire, 1889.

Quanto às b. do EXÉRCITO BRASI
LEIRO informam amplam. as “Instru
ções sôbre as b. de mús., fanfarras, b. 
de clarins e corneteiros tambores”  apro
vadas em 23 de ag. de 1932 pelo Gene
ral Espirito Santo Cardoso (v. Boie- 
tim do Exército n.° 137, de 15-IX-1932).

Poderão ter b. de mús. “os regimen
tos de infantaria, os batalhões de ca
çadores, os 1.° e 2.° grupos de artilha
ria de costa e a Escola Militar” .

A b. de m. normal de regimento de 
infantaria compõe-se dêstes instru
mentos:

1 flautim em ré bemol.
1 requinta em mi bemol.
8 clarinetes em si bemol.
1 saxofone alto em mi bemol.
4 cornetins em si b.
2 contraltos em si b.
3 altos em fá  e mi b.
2 barítonos em si b.
2 bombardlnos em dó.
3 trombones em dó.
2 c.baixos em si b.
3 c.baixos em mi b.
1 bombo.
1 par de pratos.
1 caixa clara.
1 caixa surda.

36 músicos, dos quais 11 de I. classe, 
12 de II, e 12 de III, sob a regência 
dum 2 .° ten.-mestre, auxiliado por um 
sargento contramestre.

A mesma banda, reforçada, tem 50 
instrumentos (com quinteto de saxo
fones, trompa em fá, etc.).

A b. de m. normal de batalhão de 
caçadores e grupo de artilharia da 
costa consta de 25 instrumentos; a 
reforçada de 34.
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A FANFARRA do regimento de ar
tilharia montada e regimento de cava
laria divisionário tem composição di
ferente:

2 petits bugies em mi bemol.
4 bugies em si b.
4 cornetins em si b.
1 saxofone soprano em si b.
1 saxofone alto em mi b.
4 altos em fá e mi b.
2 barítonos em si b.
3 bombardlnos em dó.
4 trombones tenor em dó.
1 trompete (slc) em mi b.
2 c.balxos em 3i b.
2 c.balxos em mi b.
1 bombo.
1 par de pratos.
1 caixa clara.
1 caixa surda.

34
A fanfarra de regimento de cavala

ria independente tem o total de 18 
instrumentos.

A mais importante de tôdas é a b. 
de mús. da Escola Militar com um 2.° 
ten.-mestre, 2 sargentos-ajudantes con- 
tra-mestres e 120 músicos. A composi
ção é esta:

2 flautas em dó.
1 flauta em ré bemol.
2 oboés.
2 requintas em mi b.

32 clarinetes em si b.
2 clarinetes baixo em si b.
2 clarinetes alto em mi b.
2 saxofones soprano.
4 saxofones alto em mi b.
4 saxofones tenor em si b.
1 saxofone barítono em mi b.
1 saxofone baixo em si b.
2 fagotes.
8 cornetins em si b.
3 contraltos em si b.
2 trompetes em si b.
4 trompas de harmonia em fá.
4 altos em mi b.
4 barítonos em si b.
6 bombardlnos em dó.
9 trombones em dó.
1 trombone baixo em mi b.

4 c.balxos de 4 cordas.
4 c.balxos em si b.
4 c.balxos em mi b.
1 par de tímpanos.
2 bombos.
2 pares de pratos.
2 caixas claras.
2 caixas surdas.
1 instrumento acessório.

120
Só a Escola Militar e um regimento

de infantaria com parada nas sedes
das regiões, pode ter efetivo reforça
do; idem o batalhão de caçadores, on
de não houver regimento de infan
taria.

Poderão ter fanfarras os regimen
tos de cavalaria divisionários, os da 
artilharia montada e os de cavalaria 
independente.

“Os tipos de bandas de clarim e cor- 
netelros-tambores são os previstos nos 
regimentos de armas, estabelecimen
tos militares e serviços.’’

"VI. c) O engajamento e reenga- 
jamento dos músicos serão feitos por 
período de 5 anos.

d) O limite da idade para ingresso 
do candidato à banda ou fanfarra 
como músico de 3.a classe é de 25 anos.

e) O limite de idade dos músicos, 
no serviço ativo é de 45 anos...

“VII. 1. Os mestres de música 
atuais deverão ser submetidos a um 
Curso de Aperfeiçoamento rápido em 
um dos Centros de Preparação de Ofi
ciais da Reserva, cujo programa fica
rá a cargo do Estado Maior do Exér
cito.’’

O Decreto-Lei n.° 1.728, de 1 de no
vembro de 1939 “cria a categoria de 
músicos de 4.® classe, com os venci
mentos equiparados aos de 1 .° cabo.”

Por Portaria de ll-XII-1895, os mú
sicos devem ser preparados pelo ensi
no "dentre as próprias praças dêsses 
corpos” (Cor. C., Borges Castelo Bran
co: Consultor Militar, 1.° vol., 5.“ ed., 
Fr. Alves, Rio, 1917, "Bandas de Mú
sica”, p. 117 ss.).

(Informações fornecidas gentilmen
te por ordem do então Ministro da
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Guerra, General Eurico Gaspar 
Dutra)

Sôbre a MARINHA, o sr. Cap. de 
Mar e Guerra Didio I. A. da Costa, d. 
Diretor do Serviço de Documentação, 
mandou para êste Dicionário, por or
dem do sr. Vice-Almirante Henr. Ar. 
Guilhem, então Ministro da Marinha, 
estas informações:

“Iniciada a organização da Armada 
Nacional em fins de 1822, com os ele
mentos de improvisação de que pôde 
dispor, só a 11 de novembro daquele 
mesmo ano é que subiram, pela pri
meira vez, nos mastros dos navios de 
sua esquadra nascente os estandartes 
do Brasil Nação, sob as salvas rituais 
de sua artilharia.

Depois foram as guerras da Inde
pendência e do Prata, nas quais tudo 
se resolveu e decidiu per bandeiras e 
ao trilar dos apitos, sob toques de 
cornetas e aos rufos de tambores, 
como ao troar solene dos canhões, tan
to nos dias ásperos da luta ccmo na
queles, em que se celebraram os con
vênios de paz.

O país foi crescendo, através do 1 .° 
Império, e com êle a sua Armada que 
chegou a mandar navios aos mares da 
Europa em missões de alta relevân
cia. Mas era a mesma a diplomacia 
do mar, que se estendeu ainda por 
longos e dilatados anos, no 2.° Impé
rio, com as salvas de preceito e as 
flâmulas e galhardetes dos códigos, tri
lando apitos e aos toques de cornetas 
e rufos de tambores. Tiveram sempre 
e igualm. todos os navios, sinos (que 
alguns chegaram a ser verdadeiras 
jóias e autênticas reliqulas) na pro
porção dos barcos a que ainda hoje 
regulam a vida interna...

A rigor, a ).a banda de música que 
apareceu na Marinha foi aquela que o 
Aviso n.° 22, de 24 de janeiro de 1872, 
mandou criar no Corpo de Imperiais 
Marinheiros.

Mas registre-se que, se nem da Di
visão Baurepaire (fragata Constitui
ção e corvetas Euterpe e Dois-de-Ju

lho) que em 1843 foi a Nápoles a fim 
de conduzir ao Brasil a nossa 3.a Im
peratriz. constou a lotação de uma 
charanga, que também não apareceu 
nos primeiros grandes cruzeiros de ins
trução, dos brigues Itaparica e Fideli
dade ou das corvetas Bertioga e Dona 
Francisca, ao Cabo-da-Boa-Esperança, 
S. Helena e Ascensão; todavia já nos 
dá Baiana, com Barroso, ao Pacífico 
(1853), da D. Isabel, com d’Houdain, 
ao sul da Africa (1855) e da Imperial- 
Marinheiro, com Tôrres e Alvim, à 
Europa (1857), essa falta de uma ban
da de música tanto se notou e sentiu 
que ao voltar essa mesma Imperial- 
Marinheiro em 1858-59 ao velho mun
do, e já por iniciativa de seu próprio 
Comand. Rcdrigues da Costa, levou 
um harmonioso grupo musical que se 
fêz ouvir nos diferentes portes de es
cala, incl. em festas de caridade na 
cidade do Pórto (Portugal). . .  Come
çavam, assim, os navios de nossa Ar
mada, a levar para longe da Pátria 
os ecos de nossas canções em voga, 
com as manifestações mais variadas 
do nosso folclore pôsto em pauta...

Com as novas campanhas do Uru
guai e Paraguai, as preocupações de 
música ficaram para adiante, o adian
te que vem justam, quando em nossa 
legislação de 1872 se encontra o Aviso 
n.° 22, de 24 de jan. do dito ano, que 
dispõe:

"Sua Alteza a Princesa Imp. Regen
te, em nome do Imperador, de acôrdo 
com as considerações feitas por êsse 
Quartel-General em ofício n.° 63, de 
15 do corrente. Manda criar uma 

banda de música no Corpo de Imper. 
Marinheiros, como propõe o respecti
vo Comandante; escolhendo-se para 
êsse fim duas praças de cada compa
nhia. as quais perceberão os venci
mentos correspondentes ã classe a que 
pertencerem. O que comunico a V. S. 
para sua inteligência e devidos efeitos. 
Deus guarde a V. S. — Manuel Antô
nio de Azevedo- — Sr. Encarregado do 
Quartel-General da Marinha.’’

Nas grandes viagens que. desde en
tão, se sucederam: da Niterói com
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Jaceguai. ao Cabo, S. Helena, Fer
nando, Recife, Trindade; da Baia
na, com Alves Nogueira, a Montevidéu. 
S. Helena, Tristão-da-Cunha, Ascen
são; da dita Niterói, com Costa Aze
vedo. aos portos do Mediterrâneo; — 
da Vital-de-Oliveira, com Piquet, ao 
Pacífico; — da mesma Baiana, com 
Wandenkolk, ao Mar das Índias; — da 
Trajano, aos Açores e às Canárias — 
não houve lugar para bandas de mú
sica, mas isso não obstou a que mui
tos de nossos oficiais fôssem atestan
do, por tôda a parte, primores de 
educação que lhes revelavam magnifi
cas vozes e impressionantes virtudes 
pianistlcas...

Em compensação, já na 1.“ circuna- 
vegação que nossa Marinha empreen
deu na Vital-de-Oliveira, sob o coman
do de Júlio de Noronha (19-11-1879-24- 
1-81), havia a bordo uma banda que 
se fêz ouvir por todo o itinerário: Lis
boa, Gibraltar, Toulon, Malta, Port- 
Said, Ismailia, Suéz, Aden, Ponta-de- 
Gales, Singapura, Hong-Kong, Naga
saki, Yokoama, S. Francisco-da-Cali- 
fórnia, Acapulco, Valparaiso, Lota, 
Punta-Arenas e Montevidéu não raro 
sob calorosos aplausos.

Desde aí que nossos navios de guer
ra em viagem ao estrangeiro, princi
palmente em cruzeiros de instrução, 
passaram a lotar em suas guarnições 
uma banda de música, bandas que as
sim levaram, notadam. no Aim. Barro
so, depois no Benjamin-Constant e já
agora no Aim. Saldanha, por todos os 
mares do mundo e a todos os paises 
da terra, tódas as modalidades de nos
sa música regional, além da clássica, 
universal, pela Interpretação que lhe 
deram, nas mais variadas e curiosas 
audições.

A partir da proclamação da Repú
blica, com o maior desenvolvimento 
que se foi dando aos diferentes servi
ços navais, não só no Rio, como em 
determinados Estados, mesmo em cer
tas Escolas de Aprendizes Marinh. e 
até de Artífices dos Arsenais de Mari
nha, chegou-se a ter'bandas de músi

ca. na Armada, que alcançaram sin
gular notoriedade.

A banda do Corpo de Marinh. Nac., 
sob a regência do maestro João Perei
ra (cap.-te.-honorário) atingiu tal es
plendor que comportou a orquestração 
de inúmeros instr. de corda, dlploman- 
do-se muitos de seus mais famosos 
executantes pelo nosso Conserv. de 
Música. Com o faiecimento dêsse sau
doso João Pereira (1909) assumiu o 
encargo de ensaiador de tôdas as 
bandas de música da Marinha o reno- 
mado maestro Francisco Braga, que 
nessa função permaneceu até que, em 
seguida à revolução de 1930, teve de 
optar por empregos que o levaram a 
deixar a incumbência, sendo em 1932 
reunidas tôdas as antigas bandas de 
Marinha no Quartel Central do Corpo 
de Fuzileiros Navais, na Ilha-das-Co- 
bras, que agora as distribui do grande 
elenco, de acôrdo com as necessidades 
gerais e especiais.

Mestres insignes nas bandas de mús. 
da Marinha foram, pois, João Pereira 
e "Francisco Braga. E entre os exe
cutantes que deixaram lembrança du
radoura devem ser mencionados Sa- 
lustiano (baixo), Raimundo Joaquim 
(clarinete), Joventino (saxofone so
prano) . Napoleão (plstonlsta que ia 
ao Leme e voltava, em marcha, com 
o mesmo timbre e intensidade que o
caracterizavam), Severino José Rodri
gues (pancadaria eximic), José Tei
xeira Barbosa (tarol) e Raul Simões 
(pratos), que êstes dois participaram 
sempre de famosos conjuntos sinfô
nicos. além de Antônio Ferreira Ra
belo (neto do barão do Serro), clari
netista a solo dos mais completos que 
já existiram no país.

Foi a Marinha que organizou o l.® 
jazz-band militar no Brasil que, em 
1927, fêz ruidoso sucesso em Buenos 
Aires. Dêsse grupo fazia parte Mole- 
que-Didbo (Aristides Júlio de Olivei
ra), rei-do-banjo, bandollnlsta ímpar 
e executante de qualquer instr. de 
jazz, que adquirira celebridade e aque
la antonomásia em razão das dlabru-
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ras que fazia ao tocar, num malaba
rismo alucinante...

Após reunidas no grande elenco do 
Corpo de Fuzileiros Navais, depois de 
1932, a grande Banda, que constitui 
uma Companhia sob o comando do 2.° 
Ten. Ant. Rodrigues de Jesus, consta 
de 300 músicos assim discriminados: 2 
sargentos-ajudantes, 2 primeiros-sar- 
gentos, 2 seg.-sargentos, 4 terc.-sargen- 
tos, 31 cabos, 72 músicos de prim. clas
se, 97 mús. de seg. classe, 70 mús. de 
terc. classe e 20 aprendizes, além das 
4 bandas de mús. que tem destacadas: 
uma na Base Naval de Natal, uma na
4.a Companhia Regional do Recife e 
outra na Escola Naval.

A banda de Natal é composta de 25 
figuras (incl. um 3.° sargento, mes
tre) ; a da 4 a Companhia Regional de 
30 figuras (incl. um 2.° sarg. mestre) ; 
o  da 5 a Comp. Regional, de 25 figuras 
(incl. um 1.° sarg. mestre), a da Es
cola Naval, de 49 figuras (incl. um 2.° 
sarg. mestre).

Além dessas, assim distribuídas, exis
tem mais 3 bandas de mús. aquartela
das, a fim de atender às exigências 
do serviço interno e externo; contan
do mais o Corpo de Fuzileiros Navais 
com 2 conjuntos extras: um regional 
(Maracatu, de que é encarregado o 

apreciadíssimo cabo Júlio Barulho 
(Júlio Mentor da Luz) e um jazz-band.

Os triunfos mais recentes dêsse 
.grande elenco e de suas representa
ções têm-se assinalado: em concer
tos nos teatros Municipal e João Cae
tano, na Praça Paris e na Quinta da 
Boa-Vlsta (em homenagem ao Rei Al
berto da Bélgica), nesta Capital; em 
praças públ. do Est. do Rio (Niterói 
e Campos) ; em praças públ. da capital 
de S. Paulo e no salão-nobre do Jockey 
Club de Santos; em praça públ. de 
Belém (Est. do Pará) ; na inaugura
ção da I a Feira de Amostras de Curi
tiba (Paraná) ; acompanhando a co
mitiva do sr. Ministro da Marinha 
(Alm. Protógenes Guimarães) a Ouro- 
Prêto e Belo-Horlzonte (Est. de Minas 
Oerais) ; e por ocasião das comemora

ções do 1 .° Centenário da Revolução 
Farroupilha em Pôrto-Alegre (Rio Gr. 
do Sul). Ainda, quando por ocasião do 
desfile militar de 15 de nov. de 1930, 
a banda dêsse Corpo teve de tocar re- 
petidam. o hino a João Pessoa, quase 
sem poder marchar devido à vibra
ção do povo.

No estrangeiro, também em oportu
nidades recentes, em concertos na 
Feira de Amostras de S. Franclsco-da- 
Califórnia; na praça públ. de Long- 
Beach e em Vila Olímpica, na cidade 
de Los Angeles (representação do Bra
sil na X  Olimpíada) nos Est. Unidos 
da América do Norte; em praça públ. 
de Balbos (Rep. do Panamá); como 
em outros países da Europa, América- 
Central e América do Sul, com as ban
das que têm seguido em todos os últi
mos grandes cruzeiros do Almirante 
Saldanha.

Organização de bandas — Dentro 
do efetivo atual do elenco de músicos 
da Marinha poderão ser organizadas 
3 ou 4 bandas (além das menciona
das em comissões fora do Quartel Cen
tral do Corpo de Fuzileiros Navais). 
Exemplos:

Banda de 120 figuras:

1 flautim
3 flautas
2 oboés 
2 cornes
2 requintas 

35 clarinetes 
1 clarinete-baixo
1 clarinete-alto
2 fagotes
2 contra-fagotes (ou sarruzofones)
7 saxofones-altos 
6 saxofones-tenores 
2 saxofones-barítonos 
6 trompas
4 sax-horns 
6 pistons
2 bugies 
2 trompetes 
4 barítonos 
6 bombardinos 
6 trombones
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2 trombones-baixos
6 tubas em sl bemol 
4 tubas em mi bemol 
1 bombo
1 tarol (peq. caixa)
1 par de pratos
2 pares de tímpanos 
1 caixa-surda.

Banda de 50 figuras:

1 flautim 
1 flauta 
1 oboé 
1 requinta 

25 clarinetes 
1 clarinete-baixo
1 fagote
2 saxofones-altos 
1 saxofone-tenor
1 saxofone-barítono
2 trompas
3 sax-horns
4 pistons 
1 bugie
1 trompete
2 bombardinos 
1 barítono
4 trombones
1 trombone-balxo
2 tubas em sl-bemol 
2 tubas em mi-bemol 
1 bombo
1 tarol
1 par de pratos 
1 caixa-surda 
1 par de tímpanos

Banda de 36 figuras:

1 flautim 
1 flauta 
1 oboé
1 requinta
7 clarinetes
2 saxofones-altos 
1 saxofone-tenor
1 saxofone-barítono
3 pistons
1 bugie
3 sax-horns 
3 trombones
2 bombardinos

1 barítono
2 tubas em si-bemol 
1 bombo
1 tarol
1 par de pratos 
1 caixa-surda

Banda de 24 figuras:

1 flautim 
1 requinta 
5 clarinetes 
1 saxofone-alto
1 saxofone-tenor
2 pistons
2 trombones
3 sax-horns
1 bombardino 
1 barítono 
1 tuba em si-bemol 
1 tuba em mi-bemol 
1 bombo 
1 tarol
1 par de pratos 
1 caixa-surda.

Das canções, marchas e dobrados- 
que mais se têm popularizado nestes: 
últimos tempos, através das bandas 
da Marinha, podem ser mencionados: 
“Pelintra, Canção do Soldado Paulis
ta, Sargento Calhau, Saudades de mi
nha terra, Júlio Monteiro” que êste as 
guarnições assobiam e cantam, “Eu 
sou marujo e sei amar o meu navio- 
em alto mar” . ..

São oficiais, ou oficiosos: Viva a 
Marinha! e Hino da Escola Naval do
Brasil, do aspirante, já Capltão-Ten. 
Luiz Felipe Magalhães; e Na Vanguar
da (do prof. João de Camargo e maes
tro Luiz Silveira), Heróis do Brasil
(letra e mús. de Milton Amaral» e 
Fuzileiros Navais do Brasil (letra e- 
mús. do ant. deputado federal dr. 
Thiers Cardoso)."

23-VII-1945. Carlos Miguez Garrido
Cap.-Ten. P. E. E., Chefe da 3.“ Secção. 
(Arquivo Hist.); — v. Peter-Buys, Bre
ve historia de las bandas (Boi. lat. 
am„ 1941, p. 235).

BANDALON, esp., instr. de 6 cordas», 
parecido com o sistro (v. êste).
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BANDOLA, esp.. (bandolón. bando- 
ra, bandurra, bandurria), espécie de 
alaúde, com núm. maior ou menor de 
cordas, por natureza afim do bandolim.

BANDOLETA, espécie de bandolim.
BANDOLIM, ai.. Mandoline. it„ man- 

doletta, descendente do alaúde, mas 
de formato menor; segundo Vieira “é 
talvez o mesmo lnstr. que os nossos 
ant. músicos denominavam tiple de
laude. É armado de 8 cordas empare
lhadas, afinadas (a contar da mais 
aguda) em mi. lá. ré. sol. Dão-lhe o 
nome de b. napolitano, conhecendo-se 
outro, o b. veneziano ou milanês, cuja
I a e 2 a cordas são simples.

As cordas são feridas por uma pa
lheta (pequenina pá. em fOFma de 
amêndoa), segurada com os dedos po
legar e indicador da mão direita. O 
ponto do b. tem 17 tastos divisórios, 
dos quais 10 ou 11 marcados no braço 
e os restantes sôbre o tampo. As notas 
agudas têm pouca vibração. A falta 
de prolongação dos sons é remediada 
por meio do trêmulo ou redobre, obti
do pela rápida agitação da palheta.

Produzindo um som penetrante, 
presta-se mais para melodias alegres; 
foi empregado por Mozart na serena
ta de Don Juan, e por Verdi, no Otelo,
onde pequena orquestra de bandolihs 
e violas acompanha um côro de popu
lares.

BANDONION, espécie de acordeão 
(v. êste).

BANDORA e BANDURRA, v. ban- 
ãola.

BANDORVILHA, espécie de viola pe
quena de 3 cordas.

BANDOSE, instr. da familia dos 
alaúdes.

BANDYR, instr. árabe de- percussão.
BANGSI, flauta hindu, de sons mul

to doces.
BANGULÊ. dança dos negros do Bra

sil, com palmas e sapateado.
BANJO, instr. dos negros da Améri

ca, que o trouxeram da África, onde 
continua conhecido sob o nome de 
banixt. Compõe-se dum pandeiro arma
do dum braço comprido e estreito. De

dilhando as 2, 3 ou 4 cordas, o tocador 
bate no pandeiro, acompanhando as
sim danças e cantos populares. É ar
mado às vêzes com um bordão e al
gumas cordas de tripa, afinadas como 
as do violino. Seg. Pedrell, tem tam
bém o nome de zezé.

BANKEL& ANGER, al., cantor de fei
ra. bar, etc.

BANKU ou BURUGA, grande trom
beta da índia.

BANSÊ, BANSOLI, BANSI. BANZI; 
BILANCOJEL ou VILLANCOGEL. flau
ta índia, feita de um talo de bambu 
com 8 furos.

BANTTCOU, caixa arredondada, cem 
8 lâminas de casca de bambu, descan
sando sôbre tiras de madeira e segu
ras por uma corda feita de filamentos 
duma planta. A parte livre das lâmi
nas determina a altura do som. Fa- 
zem-se vibrar as lâminas com os pole
gares das duas mãos. Existe um b. no 
Museu de Instr. de Bruxelas.

BANZA, ou BANZAS, guitarra de 4 
cordas, grosseira, usada pelos negros.

BAPO, cabeça esvaziada, cheia de 
pedrinhas ou sementes, usada pelos 
índios do Brasil como instrumento de 
percussão.

BAQUETAS, duas varas de ébano ou 
outra madeira preta, para tocar o 
tambor. Consta do cabo, guarnecido 
com larga virola de metal, por onde o 
tocador o pega; do corpo, cuja gros
sura diminui até terminar na ponta.
que percute sôbre a pele do tambor; 
esta ponta deve ser elástica, para as 
percussões se sucederem com muita 
rapidez.

BAR, ingl.; al. Taktstrich; fr. bar
re; it., linea, barra, sbarra, linha divi
sória do compasso; v. barra.

BARASAKA, ou BARATAKA, grd. 
buzina dos indios.

BARBITOS ou BARBITON, gr., lira 
grega, com 9 cordas, mais alta do que 
a citara média, pelo que as cordas, 
mais compridas do que as da citara 
pequena, pectis, ressoavam uma olt. 
mais baixa; denominava-se também 
barymitos. i. é, instrumento de cordas
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graves; entre os árabes: barbsd, bar- 
tath, barbit, barbud.

BARCA, expressão paraibana por 
chegança de marujos. Mário de An
drade viu no nome b. uma abreviação 
de Auto da Barca, citando "dos prin
cípios do séc. XVI os três dramas Auto
da barca do Inferno, A. da Barca do
Purgatório e A. da B. da Glória, escri
tos por Gil Vicente. Mas Teófilo Bra
ga cita uma versalhada de Aires Teles 
de Menezes, descrevendo as festas ma
trimoniais de D. Afonso, filho de D. 
João II, em 1490, que vêm provar que 
tarca, já um séc. antes disso, era voz 
teatral, indicando um gênero especial 
de representações:

Depois ledos tangedores 
A a vinda da princesa,
Fizeram fortes rumores,
Espanto da natureza;
Barcas e loas fizeram
E outras representações” .

(Músico do Brasil, p. 73).

BARCAROLA, it„ barcaruola, cantos 
característicos dos gondoleiros vene- 
zianos, melodiosos e suaves, em com
passo 6/ 8.

BARDITO, canto dos bardos.
BARDO, poeta e mús. dos ant. celtas 

na Inglaterra, Escócia, Irlanda e Ga
las, onde formavam uma casta esti
mada, protegida pela lei.

Cultos, desempenharam papel im
portante. "Nenhum documento ant. 
existe em que se encontre a mús. em
pregada pelos bardos; era pela tradi
ção oral que êles aprendiam e trans
mitiam o seu saber, e apenas alg. das 
poesias se conservam com o caráter 
primitivo.” (Vieira.) Acompanhavam 
os seus cantos na chrotta (cruit, irl.).

BARDONE, v. barítono.
BARGHONNI, buzina da índia.
BARIOLAGE, fr„ efeito especial do 

violino, alterando as arcadas com o 
pizzicato dos dedos.

BARÍTONO, a) a voz média do ho
mem; segundo Rlemann “a mais bela 
de todos os gêneros de voz masculina

que, com a dignidade e fôrça da vez 
de baixo, une o esplendor da de tenor”, 
muitas vêzes idêntico com tenor dra
mático (Heldentenor, al.; em fr. basse- 
taille) ;

b) ant. instr. de corda, multo esti
mado, chamado na Itália viola di bor- 
done ou bardone; era do tamanho do
v.celo e tinha 7 cordas de tripa, de
baixo das quais estavam armadas 9 a 
24 cordas de aço que ressoavam quan
do aquelas eram feridas pelo arco e 
que às vêzes eram tocadas com o pole
gar da mão esquerda. As cordas esta
vam afinadas em mi, si. fá. ré, lá, mir 
si. Haydn escreveu nada menos que 
175 comp. para êsse instr. predileto 'dé 
seu patrono, o principe Nicolau Ester
hazy; o b. já foi construído, entre ou
tros, em 1660, por A. Stainer;

c) abreviatura de sax-horn baríto
no (bugie, fr .).

BAR-LINE, ingl., barra de compasso.
BAROCCO, it., têrmo aplicado a es

tilo ccnfuso, cheio de ornatos inúteis; 
período da história da mús., que co
meçou por volta de 1600 e se encerrou 
150 anos depois com a morte de Bach 
e de Händel.

BAROXITON. espécie de c.baixo de 
metal, para bandas militares, construí
do, em 1853, por Cerveny’s.

BARQUARDE, fr. ant., barcarola.
BARRA, it., sbarra, stanghetta; bar

re, fr., a) linha vertical da pauta, 
que abre e fecha os compassos;

b) a barra dupla é empregada no
fim de partes e da peça tôda;

c) a barra dupla com um ponto no
2.° e no 3.° espaço da pauta manda 
repetir a mús. do lado dos pontos;

d) v. capotasto e pestana;
e) registro de órgão.
BARRIGA, v. sino.
BASCATÍBIA, esp.. CHISTUA, esp.,

SILVO, PITO, flautinha com apenas 
3 buracos para os dedos da mão es
querda, acomp. do tamboril; chamada 
também: flautilla, flaviol, fluviol, flau- 
jol, flautat, flatel, flautet, flautol,
flaintet, flayutel, fleitet, fistul, fluitet,
pito.
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BASCHRAF, ar., forma musical ára
be; v. Arábia, Tunísia.

BASÍLICA, a) no sentido arquite
tônico, grande igreja retangular, com 
3 ou mais naves separadas por fileiras 
de colunas ou pilastras unidas por 
arcos (arquivoltas) ou vigamento hori
zontal (arquitrave); a nave do meio 
eleva-se acima das outras. Pode haver 
nave transversal (transsepto) com 
arco de triunfo. No fundo achava-se, 
nas basílicas ant., a abside com a cá
tedra do Bispo, as cadeiras para os sa
cerdotes e o altar. Avançando as ca
deiras para a nave central, formava-se 
-ai o presbitério, cercado de balaustra
da (cancelas) com ô ambão, (v. êste). 
Um adro com galeria em sua volta, 
achava-se na frente da b„ com largo 
pórtico chamado narthex;

b) em sentido litúrg. é título de 
honra duma igreja, havendo basílicas 
maiores e menores; pertencem às pri
meiras: o Latrão, S. Pedro, S. Paulo, 
S. Maria Maggiore, tôdas em Roma; 
às seg. mais 9 igrejas de Roma e não 
poucas espalhadas pelo mundo, como, 
no Brasil, a de N. S. Aparecida, etc.

c) na mús. sacra, o titulo de b. 
impõe deveres, obrigando aquela a es
tar à altura.

BASS, al., baixo, voz ou lnstr. usado 
como prefixo de instr. graves; v. baixo.

BASSA, it., 8 .® abrev. de b. oitava, 
oitava grave.

BASSANELLI ou BASSANELLO, ins
tr. da família dos oboés, inventado, no 
séc. XVII, pelo venezlano Giovanni 
Bassano; distinguiam-se três diferen
tes do mesmo grupo: o baixo-tenor, o 
contralto e o discxnto ou tiple (Pe- 
drell); segundo Riemann, os 3 tipos 
-eram: baixo, tenor e ãiscanto; — en- 
contra-se também como reg. de órgão, 
de 8 e de 4 pés. — Vieira o traduz por 
baixete e baixãozinho, dizendo que os 
italianos lhe chamavam também fa- 
gottino e bassetto.

BASSBLGCKFLOTE, al., instr. de 
-sôpro medieval, grave.

BASSDRUMM, v. caixa.
BASSET. ant. nome alemão do V.

ceio, usado também nas formas: Bãs- 
setl, Bassl. Em composição com nomes 
de instr., B. quer dizer: tonalidade mé
dia, de tenor; — o nome é empregado 
também para um reg. de órgão.

BASSE-TAILLE, v. barítono.
BASSETBOMBART, al., v. bombar

da; — BASSETTHORN, al., idêntico 
com tatyphone.

BASSETO DE MANO ou BASSET, 
antigo c.balxo de dimensões menores.

BASSO CONTINUO, it., "com cifras 
sobrepostas” (Fétis).

BASSETHORN ou BASSHORN, al., 
variante de serpentão (v. êste), na 
forma do fagote.

BASSKLARINETTE, clarineta-baixo.
BASSONE, it.; basson, fr.; a) fa

gote; — b) reg. de órgão, de 8 ou 
16 oés.

BASSO RIPIENO, it., parte de baiXo 
de reforço; secundária.

BASSPOMMER, al., variante do fa
gote.

BASSPOSAUNE, al., trombone baixo.
BATÁ-COTÔ, atabaque de guerra 

dos negros da Bahia.
BATALHA, gênero de mús. em voga 

desde o princípio do séc. XVII até ao 
meado do séc. XVIII, consistindo na 
imitação dos estrondos e acidentes 
de uma batalha. Era exibido não só no 
cravo, mas também no órgão que, às 
vêzes, possuía registros especiais, como 
trompa de batalha, trombeta de bata
lha. etc. Encontram-se algumas bata
lhas em duas das mais antigas cole
ções de mús. impressas de autores por- 
tuguêses, como Libro de tientos, de 
Francisco Correia de Araújo, de 1626, 
e Flores de Música, do padre Manuel 
Rodrigues Coelho, de 1620. Procurava- 
se imitar a b. até na guitarra e outros 
instr. nada belicosos, “os toques dos 
clarins, o rufar dos tambores, o galo
pe dos cavalos, o estampido do ca
nhão, os disparos dos arcabuzes". 
(Pedrell).

BATAS, peq. tambores de pás, usa
dos pelos negros da Bahia.

BATE-BAÚ, v. samba.'
BATE-CU, v. ave.
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BATEGA, ant., pratos ou címbalos. 
quase desconhecidos na Europa até ao 
séc. XVI, trazidos pelos portuguêses 
da índia. Vulgarizados, receberam o 
nome de pratos, em it. piatti.

BATER O COMPASSO, marcar os 
tempos por melo de movimentos da 
mão e do braço, ou duma batuta, para 
conseguir Igualdade perfeita do côro 
ou da orquestra. Os compassos biná
rios, ternários e quaternários costu
mam ser batidos assim:

V 1> ^
O compasso de 5 tempos é dividido 

num ternário e outro binário.
Em andamentos vagarosos, cada 

tempo pode ser subdividido; nos mui
to vivos, o binário e ternário pode ser 
marcado por um só movimento, o qua
ternário por dois.

Vê-se pelos desenhos que o tempo 
acentuado é marcado pela batida em 
direção ao chão, o fraco para o lado 
ou o alto. O crescendo costuma ser 
indicado por movimentos mais largos, 
o diminuenão por mais curtos; a sus
pensão (termata, it.) pela parada da 
batuta. A marcação silenciosa do com
passo é um dos progressos do sé. XIX.

LIT. —- Berlioz, Apêndice do Trata
do de Instrumentação; R. Wagner, 
Ueber das Dirigleren; Weingartner, 
Ueber das Dirigleren; K. Schroeder, 
Katechlsmus des Diriglerens und Tak- 
tierens.

A regência no canto greg. segue re
gras diferentes, por não haver com
passos regulares, mas ritmo livre: A 
Escola de Solesmes (beneditina) pres
creve linhas onduladas de extensão 
diferente e ligadas por pequenos cír
culos. Outros não se afastam tanto da 
marcação do compasso na música com 
compassos, sabendo auxiliar os canto
res nos acentos, nas subidas e desci
das melódicas e na expressão por mo

vimentos paralelos ou de outro modo 
adequadcs.

BATERIA, (it. batteria), grupo de- 
instr. de percussão na orq.

BATIDO, v. picado.
BATIPONE, v. batyphone.
BATINTIN, campana chinêsa, usa

da a bordo; é de metal, tendo a for
ma de caldeiro, e é batido com um 
pauzinho, cuja bolinha na extremi
dade está forrada de lã ou esponja; 
o som é muito sonoro.

BATON DE MESURE, fr., batuta.
BATON DE PAUSES, fr., designação 

dos traços verticais como pausas de
longa ou de breve, para indicação de 
4 ou de 2 compassos de silêncio. Pre
fere-se hoje, nas músicas escritas e- 
impressas, um traço oblíquo debaixo 
dum algarismo correspondente ao nú
mero de compassos a esperar.

BATSI, plectro da biwa japonêsa.
BATTOCHIO, it., instr. para dar a 

devida afinação a outros.
BATUCAGÊ, dança de candoblé, 

cangirê de negros.
BATUQUE, nome genérico das dan

ças negras acompanhadas por instr 
de percussão. "O b. africano, geral no 
Brasil, chama-se na Bahia samba, ten
do ainda as denominações regionais: 
de samba batida (Cidade da Bahia),. 
corta-jaca (Cidade da Bahia e zona 
centro-leste do Estado), corrido (Mar 
Grande), etc.” (Ed. Carneiro: Negros 
Bantus).

“Dança cantada, coletiva, violenta e- 
sensual, acomp. por forte instrumen
tal de percussão... Consta de uma 
roda, da qual fazem parte, além dos 
dançarinos, os músicos e os espectado
res. No centro da roda fica um dança
rino solista, ou um ou mais pares, a 
quem pertence realmente a coreogra
fia, consistindo em meneios violentos 
das ancas, sapateados, palmas, estalar 
de dedos, e apresentando como ele
mento especifico a umbigada que o 
dançarino ou dançarinos dão nos figu
rantes da roda que escolhem para 
substituí-lcs. Ao dançarino solista cabe-

www.obrascatolicas.com



baltuta

entoar a estrofe musical, a que a roda 
responde em côro com o refrão.

O b. é geralm. considerado prove
niente de Angola ou do Congo. . .  O 
acomp. Instrumental do b. é feito de 
preferência por vários tipos de tambo
res, de nomenclatura afro-bras. Na 
África, Alfredo de Sarmento junta- 
lhes a marimba, lnstr. que consta de 
pranchas de madeira colocadas sôbre 
cabaças que funcionam como caixas 
de ressonância... Ribeyrolles se refe
re ao urucungo como acompanhador. 
O urucungo é um arco de madeira em 
que as extremidades são ligadas por 
uma corda metálica ou fibra, havendo 
uma cabaça como caixa de ressonân
cia; o som é obtido por percussão da 
corda com uma vareta” .

Segundo Mário de Andrade, “no 
samba rural paulista os lnstr. não 
obedecem a nenhum critério seletivo, 
sendo livre a contribuição dos toca
dores.

B. adquiriu também sentido gené
rico de dança de pretos... B. se cha
ma ainda em Angola, no Congo e no 
Brasil, um tipo de tambor... Ao tipo 
coreográflco do b. filiam-se possivelm. 
várias danças bras., tais como o jongo 
e o samba rural".

(Oneyda Alvarenga. Comentários 
a alguns cantes e danças do Brasil, 
S. Paulo, 1941).

BATTUTA, it.. a) compasso, em 
particular o l.° tempo; b) batuta.

BATYPHONE, gr. (=  de som baixo), 
lnstr. de sôpro, de madeira, construí
do em 1829, por Skorra, em Berlim, 
para sons graves, desde o ré-contra 
até o si bemol pequeno, parecido com 
o  serpentão e o basset (v. êstes); foi 
usado só por pouco tempo em bandas 
militares.

BATZI. plectro da biva japonêsa.
BAUER, ai., camponês, têrmo usado 

em comps.. para cantos, danças, instr., 
etc., rústicos.

BAUERNFLOTE B AUERNPPEIFE,
ai., flauta rústica.

BAUERNLEIER, al„ v. vielle.
BAUNK. espécie de trombeta índia.
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BAYADÈRE, fr„ bailadeira, dança
rina.

BAY-PIPE, cornamusa escccêsa.
BAYREUTHER FESTSPIELE. al., 

“ festivais de Bayreuth", i. é. a repre
sentação das óperas de Wagner (1813- 
1883) no teatro construído sob a sua 
direção e inaugurado aos 13 de ag. de 
1876.

BAZ, ou TABLAT-EL-MOUSCHER. 
pequeno tímpano árabe, chamado 
pelos viajantes tímpano dos dervixes. 
usado pelos fogarâs nas suas danças.

BEARBEITEN, al., retocar, arranjar, 
refundir.

BE AT, ingl.; a) tempo de compas
so; — b) ornamento da mús. ingl. 
do séc. XVII.

BEATO, ou BEM-AVENTURADO, ti
tulo dado pela Igreja cat., em Breve 
ou pela aprovação do culto Imemorá
vel. Contràriam. ao culto do Santo 
que apenas obedece às leis litúrg. ge
rais, o do B. tem restrições que Inte
ressam também o músico: Sem per
missão especial do Papa não é lícito 
colocar a Imagem do B. no altar, ex
pô-la em Igrejas e capelas, escolher o 
B. padroeiro duma Igreja ou dum al
tar, rezar ou cantar o seu oficio ou a 
sua missa. Isso, no entretanto, é con
cedido para certos lugares, como se
jam os onde nasceu, viveu e morreu, 
e à Ordem ou Congregação, à qual 
pertencia. As imagens do B.. em lugar 
de auréola, têm ralos luminosos em 
volta da cabeça.

BEATS, pl. ingl.; fenômeno acústico 
resultante da interferência de duas 
ondas sonoras de freqüência levem, 
diversa, como no reg. de órgão voz 
celeste.

BEBUNG, al., balancement, fr., vi
bração, por ex., no violino.

B. C., abrev. de baixo continuo.
BEC, fr., peça geralm. de ébano, so

bre a qual é ajustada uma palheta de 
ébano, para, nos lábios do executante, 
servir de embocadura para clarinete 
e saxofone.

BÉCARRE, fr., bequadro.
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BECCATELLO, ít., cepo dos ínstr. de 
cordas.

BECCO. it.. bico dos instr. de sôpro.
BECKEN, al., pratos instrumentais.
BEC POMPE. aparelho aplicável ao 

clarinete e instrumentos congêneres, 
para torná-los inacessíveis às influên
cias da temperatura.

BEDON, ant., espécie de tamboril da 
Idade Média, com longo fuste de ma
deira, e de diâmetro relativamente 
pequeno.

BEDURUM ou B DURUM. ant., o si 
natural, formando trítono com um Já.

BEEN, guitarra da índia.
BEFAMI ou BEFASI. nome ant. de 

si bemol.
BEFFROI ou TOCSIN, fr.. a) sino 

de alarme; b) instr. de percussão, 
como o tantã (v. êste).

BEG, lira da Abessínia, tocada sem 
plectro (=  varinha de marfim J.

BEGLEITEN, al., acompanhar; — 
BEGLEITUNG, acompanhamento.

BEL, ingl., unidade cientifica p. a 
medida da reação subjetiva à inten
sidade do som.

BELAPELLA, castanholas índias em 
forma de peq. cimbalos metálicos.

BEL CANTO, it., designação dum 
canto melodioso, oposto ao dramático.

BÉLGICA MUSICAL. Na sua forma 
atual a B. só existe desde 1830. Fazia 
parte, antlgam., da província roma
na Gália Bélgica, resp. Germânia in
ferior, até 1579, quando se deu a apos
tasia das províncias calvinistas do 
norte, formando as províncias do sul 
a Neerlãndla espanhola que, em 1714. 
passou a ser austríaca e, em 1795, fran
cesa, até formar, em 1814, o Reino 
das Neerlândias Unidas, sob Guilher
me I da Orània. Seguindo substancio
so panorama do Prof. Ch. Leirens, em 
New York. Andrade Muricy explica no 
“Jornal do Comércio” do Rio (19-1- 
1944): . . .  "A universalidade medieval 
e renascentista faz com que não se 
costume considerar particularm. bsl- 
gas vultos como Josquln de Près ou 
Orlando Lassus. A B., nação politlcam. 
moderna, é, porém, herdeira dum ex

traordinário passado cultural, tão va
lioso quanto o holandês, e, no terreno 
musical, o mais importante após o 
germânico e o italiano, e pelo menos 
de par com o francês...

Os estudiosos de história da Arte sa
bem que pintura e mús. tiveram fas
tígio glorioso, na B.. desde o XIV séc. 
Van Eyck e van der Weyden precede
ram de poucos anos. na existência, 
Blnchois e Bufay; Memling foi con
temporâneo de Obrecht e Okeghem, 
já em pleno séc. XV; e a êstes suce
deram duas individualidades ainda 
mais consideráveis. Josquln de Près e 
Adriaan Wlllaert, culminantes no pe
ríodo áureo do contraponto, período 
de virtuosidade extrema, de abu
so de combinações antes cerebrinas 
sôbre alicerces matemáticos, do que 
de puro interêsse sônico, indo culmi
nar. na época da Renascença, numa 
mús. favorecida pelos novos conheci
mentos da recente harmonia. Afora 
o seu mérito Intrínseco, Willaert teve 
ainda o de ter sido o grande mestre 
de Veneza, e de capital importância 
para a preparação do chamado Perío
do Áureo da Polifonia. Felipe da Mon
te, já um produtor formidável, foi 
ainda ultrapassado por Orlando de 
Lassus (1530-1594).

Orlando Lasso ou Rolando de Lasso 
só tem crescido em glória, à propor
ção em que vai sendo conhecido. Pre- 
sentem.. para os musicólogos e histo
riadores. o maior dos músicos belgas 
é também um dos maiores da polifo
nia, e de tôda a mús. anterior a João 
Sebastião Bach. Só Palestrina, italia
no, rivaliza com êle ... Como diz Char
les Leirens. a -serenidade” , a “majes
tade olímpica” de Palestrina contras
tava com “o dinamismo, o ímpeto, o 
acento dramático, senso do cômico e 
do pinturesco” que caracterizavam o 
gênio de Orl. Lasso. Anterior às des
cobertas da ciência harmônica, a obra 
de Orl. Lasso evidencia um prodigioso 
senso divinatório do fenômeno físico 
da harmonia, e dêle tirou, por instin
to. admiráveis efeitos expressivos, so-
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bretudo no que se refere ao croma
tismo. ..

O séc. XVIII viu aparecer Oossec. 
Êsse compositor passa por ter sido 
um dos Diim. fixadores da forma 
sinfônica...

Seu contemporâneo foi Grétry... o 
verdadeiro criador da ópera-cômlca... 
porque as suas óperas (escreveu 50) 
são modelares, na sua graça leve e 
vivaz...

No séc. XIX, dois belgas foram fi
guras importantissimas da história do 
violino: Charles de Bériot, Vieux-
temps, vlrtuoses e compos. conhecldís- 
simos... Foi ainda o violino que cele
brizou o nome de Eugène Ysaye, emi
nentíssimo intérprete, dos maiores da 
história do violino...

A grande figura musical belga do 
séc. XIX foi César Franck, que a 
França absorveu... A peculiar sensi
bilidade de Franck permitiu-lhe re
novar e revitalizar, t a n t o  quanto 
Brahms, as formas clássicas, sem ser
vilismo, sem formalismo estreito... 
Franck foi o maior organista moder
no” . Suas obras "constituem um acer
vo de valor inapreciável.” .. .

Gulllaume Lekeu, seu discípulo, fa
lecido com 24 anos de idade apenas, 
deixou obra breve e valiosa. Menos 
conhecidos fora da sua pátria, Joseph 
Jongçn, Peter Benoit, Adolphe Samuel, 
o compqsitor de oratório Edgard Tinel, 
e Paul Gilson, ainda vivo, completam 
êsse quadro do Oitocentos belga.

Os compositores atuais: Jean Absil, 
Fernand Guinet, Chevreuil, de Bour- 
guignon, Paul de MaJelngran, Mareei 
Poot, Shoemaker, René Bernier e An
dré Souris, são-nos pràticamente des
conhecidos. ..

François Joseph Fétis é um dos pais 
da História da Mús., com a sua mo
numental Biografia Universal do Mú
sicos e com a sua História Geral da 
Música.

De multo maior significação é a 
obra de François Augusto Gevaert, 
cujas pesquisas sôbre música ant. são 
talvez o que de mais considerável foi

realizado até hoje, no domínio musl- 
cológico. A sua grande cultura huma- 
nística, unida a uma perfeita ciência 
musical dão valor excepcional às Ori
gines du Chant Liturgique, à Melopée 
Antique; aos Problèmes Musicaux 
d’Aristote. O seu Tratado Geral de 
Instrumentação, traduzido para tôdas 
as línguas, é de fundamental impor
tância. Bach e Haendel devem-lhe em 
grande parte a sua prodigiosa revives
cência nestes dias...

Ê vivo ainda, com 70 anos, Charles 
van den Borren. Sua obra muslcoiógl- 
ca abrange as músicas belga e inglê- 
sa. Suas obras Origines de la Musique 
de Clavecin en Angleterre; Musiciens 
Belges en Angleterre à l’époque de la 
Renaissance; Débuts de la Musique à 
Venise; Origine et Développement de 
l'Art Polyphonique Vocal au XVI siè
cle; Polyphonia Sacra; GuïÜlaume Du- 
fay, são de consulta obrigatória 

Devem ser ainda citados Van Strae- 
ten (La Musique aux Pays-Bas) ; Bur- 
bore; Van Maldeguem (Trésor Musi
cal, coleção de 29 volumes de obras 
vocais do séc. XVI) ; Van -Doorslaer 
(La Vie et les Oeuvres de Philippe de 
Monte) ; Paul Bergmans (La Typo
graphie Musicale en Belgique au XVI 
siècle) ; e Ernest Closson, autor duma 
insuficiente Esthétique Musicale e dum 
excelente livro sôbre Gretry e de outro 
sôbre Chansons Populaires des Pro
vinces Belges.”

A. Muricy inclui nesta seção as 
Memórias, em 3 volumes, de Grétry. 
“obra cheia de intensa vida, cheia de 
espirito, uma das mais cativantes da 
bibliografia historiográfica.”

Exercem notável atividade as or
ganizações: Concerts Populaires de 
Musique Classique, — Société Philhar
monique; — Société des Concerts du 
Conservatoire; — Maison d’Art; — 
Orchestre de la Chapelle de la Reine 
Elisabeth; — as grandes organizações 
corais: La Caecilia e o Côro da Cole
giada da igreja de S. Rombaut, em 
Mechlin.
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L /r. — Fl. van der Muerèn, Vlaams- 
che Muzieck en Componlsten, 1931; 
Ch. van den Borren, The General 
Trends ln Contemporary Belgian 
Muslc (Mus. Quarterly V II); idem: 
Belgian Muslc and French Music 
(Mus. Quarter. I X ) ; Adler, Handbuch
d. Musikwissenschaft; Lavignac, En- 
cycl. de la musique.

BELL, ingl., sino, campana; v. sino.
BELL-HARP, ingl., saltério inventa

do em 1700 p. John Simrock.
BELLICREPA, dança com armas, 

dos antigos romanos.
BELL-LYRA, ingl., a) carrilhão; — 

b) espécie de lira com chapinhas 
metálicas.

BELLONCON, fisarmônica inventa
da em 1804, por Kaufmann, Dresden, 
que imitava fanfarras de clarins com 
tímpanos.

BELLY, v. caixa de ressonância.
BEMOL, palavra formada de dois 

elementos: a letra b e o adj. mole, no 
sentido de suave ou doce. É indicado 
pelo sinal ^, e abaixa a respectiva nota 
por meio tom. O BEMOL DOBRADO, 
representado por abaixa a respec
tiva nota um tem inteiro; vale para 
as respectivas notas dentro do mesmo 
compasso; no canto greg. até a próxi
ma pausa, maior ou menor; b. em 
ingl. flat; — al. b; — it. bemolle; — 
fr. bémol.

BEMOLAR, BEMOLIZAR, escrever 
bemóis, ou alterar uma nota pelo be
mol. Desfaz-se o efeito do bemol 
pelo bequadro: ^ .

BEM-TE-VI, v. ave.
BENBÉ, tambor; v. Africa.
BÊNÇAO, sacramental; a b. invoca- 

tiva implora sôbre uma pessoa, um 
lugar ou uma coisa a proteção de 
Deus; a b. constitutiva, como sejam 
as ordens sacras do diaconato, etc., 
as bênçãos de igrejas e de objetos 
de culto, etc., conferem um caráter 
sacro. Sendo empregados na b. os s. 
óleos, como na b. do cálice, altar, sino, 
etc., passa a chamar-se sagração. A
b. constitutiva obriga a tratar a res
pectiva pessoa ou coisa com respeito.

O que mais interessa o músico é a
B. DO SS. SACRAMENTO, cujo rito 
é prescrito pela S. Igreja. Ao ser aber
to o tabernáculo (sacrário) e coloca
do sôbre o trono ou o altar a custódia 
com a Hóstia consagrada, o côro ou o 
povo costumam cantar o O salutaris 
Hostia ou outro hino ao SS: Sacra
mento, em lat. ou em port. Podem 
seguir-se cantos e orações em língua 
vernácula, até ser entoado o Tantum 
ergo (i. é, as duas últ. estrofes do cé
lebre hino Pange, lingua, composto 
em 1263 por S. Tomás de Aquino); 
êste, com o versículo e a oração, é 
sempre cantado em lat. Dada, porém, 
a bênção do SS. Sacramento, nova
mente poderão ser entoados cantos na 
língua vernácula.

BÊNÇAO DOS SINOS, "sacramental, 
solenem. administrado pelo Bispo, pelo 
qual os sinos são consagrados ao culto 
divino. Abrange os seguintes atos: Re
citação de 7 salmos, bênção da água 
com a qual o sino é lavado por dentro 
e por fora (dai o outro nome: batis
mo dos sinos), unção do s. com o óleo 
dos enfermos e crisma; lncensação 
com timiama, incenso e mirra, que 
ardem no turibulo colocado por baixo 
do s., e canto do Evangelho que rela
ta a visita de Jesus em casa de Maria 
e Marta. Recorda êste Evangelho o 
fim dos s. que é lembrar aos fiéis pro
curarem o único necessário. As Igrejas 
sagradas devem ter s. dêste mqdo ben
tos. — A bênção simples dos s., sem 
lavagem, nem unção, e com outro ceri
monial p. as igrejas sòm. bentas, é 
dada pelo Bispo, Prelado maior das 
religiões isentas ou per um sacerdote 
delegado. (Dir. can. c. 1169, § 5, 1156). 
— Remonta a bênção dos s. ao sé
culo VIII.” (Rõwer).

Os salmos etc. costumam ser can
tados.

BENDAIR e BENDAIR, espécie de 
grd. pandeiro (v. êste) dos árabes 
asiáticos; é da família dos instr. de 
percussão chamados em ár. derboukrx, 
tar, tarr, etc. O b„ de uns 40 cm. de 
diâmetro, tem a caixa coberta-de pele
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de cabra; 3, 5 ou 7 cordas no interior, 
vibrando com a percussão, dão uma 
ressonância agradável, avivada ainda 
pelos pratlnhos de ferro ou outro me
tal em redor do instr.

BENDELEGAR, v ., tocar sino.
BENDENGUÊ, sinônimo de jongo,

dança dos negros do Brasil.
BENDITOS, cantos sacros, popu

lares.
BENEDICAMUS DOMINO, lat., são 

as palavras que, nas Missas sem Glo
ria, substituem o Ite, Missa est, no 
fim do sacrifício, e com que terminam 
também as Horas canônicas; é res
pondido pelo côro com Deo gratias. 
Na missa, as melodias variam, de 
acôrdo com a resp. Missa do Ordina- 
rium Missae (v. êste).

BENEDICTIO, lat., bênção (v. esta).
BENEDICTUS, lat., a) parte final 

do Sanctus, hoje cantado, não, como 
antigam., antes da Elevação da Missa, 
mas logo depois. As melodias encon
tram-se no ‘‘Ordinarium Missae" do 
Graduale Romanum;

b) cântico de Zacarias (Luc. 1, 68- 
79), recitado ou cantado, à maneira 
dos salmos, nas Laudes do Ofício, no 
entêrro de adultos, no itinerário, etc.

BENEDITINOS, religiosos que se
guem a regra dada por S. Bento (cêr- 
ca de 480-542) no Mosteiro do Monte 
Cassino (úmbrla, Itália). Estiveram, 
desde sempre, na primeira linha dos 
cultores do canto lit. e deram à ciên
cia mús. da Idade Média avultado 
número de grandes teóricos. Ocupam 
lugar de primazia as importantes co
leções de manuscritos greg. dos mos
teiros de Monte Cassino, S. Gallen 
(Suíça) e Solesmes (França), enquan
to a de S. Brás (St. Blaslen, Schwarz- 
wald. Alemanha), reunida pelo abade- 
prínclpe M. Gerbert, em fins do sé
culo XVIII, na maior parte foi des
truída pelo fogo. Os B. têm méritos 
de todo especiais no restabelecimento 
das melodias greg. e foram encarrega
dos pelo S. Padre Pio X  da redação 
da nova edição do cantochão, chama
da Vaticana.

BENEDITO. FESTA DE S. — v.
negros.

BEN MISURATO, it., bem a com
passo.

BEN TENUTO, it.( bem sustentado, 
retardando.

BENU, flauta índia, de tubo cônico 
de bambu com todos os tons diatóni
cos da escala.

BEÓCIA, v. bombix e flauta.
BEQUADRO, representado pelo sinal 

Jj desfaz o efeito do sustenido (ÿ) e 
do bemol (^ ) .

BERBEKIA, variante do alaúde 
árabe.

BERBETH, BARBITOS, o grande 
alaúde árabe, de 4 cordas.

BERCEUSE, fr., acalanto, canção de 
berço.

BÉRÉKINTAKÉ, fr., dança com ar
mas, dos antigos cretenses.

BERGAMASCA, ant. dança italiana 
(de Bérgamo).

BERIMBAU, constava de um arco 
de madeira com uma corda de arame 
grosso bem esticado. Êsse instr. tinha 
ainda como complemento uma cuia e 
um pequeno pino de ferro ou um sim
ples prego. Para o tocar, o negro apli
cava sôbre o peito a bôca da cuia, 
sôbre o casco desta a curva do arco 
e com o pino fazia vibrar a corda. Os 
sens escapavam-se melancólicos e tris
tes... O b. era olhado com desdém 
pelos mestiços e mulatos; somente os 
africanos o tocavam, e dai o verso sa
tírico:

"Sua mãe é uma coruja 
Que mora no ôco de um pau;
Seu pai um negro d’Angola, 
Tocador de berimbau”.

(Alfredo Brandão: Os negros na his
tória de Alagoas).

BERLINE, fr., dança em ritmo bi
nário.

BES, a) orifícios da flauta embil- 
tá; — b) al.; bemol duplo.

BETAIH’I ou METÁIHI, ar., rltor- 
nello Instrumental, v. Arábia-Argélia.

BETONEN. al., acentuar; — BETO- 
NUNG. al.. acentuação.
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1) bheróitbiialhie, trompa dfe Bengala e Nepal; — 2) p'i p ’à (jápon. biwa), iüaúde -chinês, 
às vêzes com'cabeça de animal; — 3) peq. •flauta (Blockflòte) do' séc. 16;-— 4) bucciria'1 
romana (Museu Vaticano);' — 5) bhiríe, grd. trombeta de-Bengala; — "6) bouri, grd. 

-trombeta- de Madras
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BETTLERLEIER, al., v. vielle.
BEZIFFERN, al., cifrar.
BEURON, abadia beneditina em Sig- 

maringen. Alemanha, onde, ao lado 
da virtude e ciência e de tôdas as 
belas artes, se cultiva exemplarm. o 
canto greg. Um dos especialistas de 
cantochão de B., o beneditino P. Do- 
mlnicus Johner. desde 1933 ocupava a 
cadeira de canto greg. e lit. na Escola 
Alta de Mús. em Colônia.

BEWEGT, al., movimentado.
BFAMI, B-FA-MI, v. mutanças.
BHARATA, v. índia musical.
BHARATAKA. buzina da Índia.
BHARATA VINA. espécie de citara 

dös hindus; v. índia.
BHAZANA. reunião cultural das cas

tas na Índia.
BHAZANA-ÇRUTI. buzina da Índia.
BHERÉE e BOURI, variante de cla

rim, da Índia; v. gravura, p. 93.
BHEROUBNATHIE, trompa de me

tal, usada na Bengala e em Nepal; 
grav. p. 93.

BI, nome dado por alguns, no pas
sado, à nota si natural, sendo o si 
bemol chamado de bá.

BIANCA, it.. (nota) branca, i. é. a 
minima e semibreve.

BIBELCLAVICÓRDIO (BIBLIACLA- 
VICÓRDIO), BIBELREGAL, al., no
me de órgãos pequenos dos séculos 
XVI-XVIII na Alemanha, “que se fe
chavam como um livro" (Riemann).

BÍBLIA ou ESCRITURA SAGRADA 
é a coleção dos livros escritos sob a 
inspiração do Espírito S. e declarados 
pela Igreja cat. palavra de Deus; —
a) a liturgia e. com ela, o canto sa
cro constantem. recorrem a essa fon
te; na Missa, além de trechos meno
res. são a Epsítola e o Evangelho tira
dos da B.; no Oficio Div., os salmos, 
as lições do 1 .° noturno, os capítulos, 
responsos, etc.;

b) a B. tem servido de fonte ines
gotável aos oratórios de S. Felipe Neri, 
Händel, Haydn, etc., às Paixões de H. 
Schütz, J. S. Bach, etc., aos salmos e 
motetes dos grd. clássicos, etc., às re

presentações musicadas de Oberam- 
mergau, Erl, etc.;

c) a B. cita uma série de instr.. 
como azor ou haçor (Ps. XXX, 2; XCII, 
4; CXLIV, 9), provàvelm. instr. de 10 
cordas; — çelcelim (II Sam. VI, 5), 
chamado também mecilitaim (ambos 
da raiz çalal, uma no plural, outra no 
dual), clmbales e castanhetas; — chin- 
nor ou kinnor (Gen. IV, 21; I Cron. 
XV, 21); harpa tocada com plectro ou 
com a mão; — ghithith (de significa-: 
ção duvidosa); — haçocesa ou haço- 
cereth (II Cron.), trombeta metálica;-
— haçor, v. supra: azor; — hhalil e 
halil (I Sam. X, 5), flauta de madeirai 
ou chifre; — hhatsotseroth, trombeta;-
— jóbel; — kathros, variante da gui-: 
tarra; — keren (Êxodo, XIX, 13 e 16) .* 
trombeta de chifre curvado; — kinnor' 
(em Gen. IV, 21: conjunto de instr. 
de corda), harpa triangular da Síria, 
de 8 a 10 cordas oblíquas (I Cron. XV. 
2 1 ) ;  — kitharos oü ketarah, cítara; —' 
kol karna, trombeta; — mahol (sin-; 
guiar de meholoth), flauta p. festas;.
— mananaim ou menanaim, (II Sam.' 
VI, 5), slstr.o ou chapéu chinês; — 
maschrokita ou mashroqitah (Dan. III.' 
5, 7, 10, 15), flauta de Pan; — mecili-, 
taim (I Cron. XIII, 8 ), idêntico comi 
çelcelim; — meholoth (Gen. XXXI. 
27) — plural de mahol, dança ou instr.: 
de dança; — minim ou minnim (Ps.. 
CL, 4), cordas, ou nome genérico de- 
instr. de corda; — metsilethaim (II 
Esdras, XII, 27; Ps. CL, 4, 5); — 
nepel ou nablo, citado repetidas vê- 
zes, harpa muito sonora; — neguinah 
(hoje: a melodia na leitura da Lei no 
culto jud.); — neguinoth. instr. de 
corda; — nechiloth ou nekel, flauta 
dupla; — ougab e ghab (Gen. IV, 21). 
mús. antediluviana; no mais: nome 
genérico de instr. de sôpro, geralm. de 
flautas; — psanterin, phsanterin, 
psalterion, saltério de cordas horizon
tais feridas com baquetas; — qarnah,
a) trompa de chifre de animal; b) 
trombeta; — qitaros, v. kitharos; — 
sabecha, sabeka ou sabqah, Instr. fe
nício, Idêntico com sabuca; — saltério,
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do gênero das liras; — schalischim, 
sistro (v. êste) das mulheres; — scho- 
phar, trombeta; — soumponiah ou 
souponiah, cornamusa; toph ou 
thoph (Gen. XXXI, 27), de madeira 
leve, em círculo, de c. de 28 cm. de 
diâmetro por 5 de alto, com pele de 
cabra ou gazela e com peq. discos me
tálicos em redor; — tseltselim, instr. 
de percussão; — zoumponiah, v. su
pra: soumponiah.

São TERMOS mus. da B.: haçar, 
tocar hhatsotseroth; — halal. tocar 
halil; — haza (Exodo. XXXIX, 30), 
bater; — higgajon (seg. de Wette:) 
canto acomp. pela harpa; — lamna- 
céah, chefe de orq.; — lamnacéah gui- 
tith, vlrtuose em instr. de corda; — 
machah’ (Josué, VI, 5). prolongar; — 
naron. músicos em geral; — paratt 
(Amos, VI, 5), cantar ao som do sal
tério; — patah, começar; — roa (Núm. 
X. 9), martelar; — sahac (II Sam. 
VI, 5), rir, brincar; — schour (II Sam. 
XIX, 35), recitar; selah, mudança de 
tom ou interrupção do canto; — shi- 
gou halhalaton, salmos de penitência 
ao som de flautas; — takah (Núm. X, 
1 0 ), tocar; — taphaph, tocar o toph;
— taphars, tocar, tomar (kinnor ou 
ougab); — v. Judeus na mús.

LIT. — Abraham Cahen. Hébreux 
(Lavignac, 67-76); — P. José Maria, 
A Mús. do Ant. Testamento (Mús. Sa
cra, 1943); — Fétis, Hist. Générale de 
la Musique, I, 301-476.

BIBLIOTECA ABRAHAO CARVA
LHO. Esta b.. de iniciativa particular, 
parece ser, principalm. em obras de 
musicologla, a mais rica do Brasil, e 
possui raridades de grande valor. Tem 
também avultado número de autógra
fos e manuscritos, geralmente inédi
tos, a saber:

ARAÚJO, João Gomes de — "Car- 
mosina” , scena e romanza; canto e 
piano; — BARRETO, José dos Santos
— Hino patriót. “Dois de Julho", can
to e piano; — BONICIOLO, Ricardo — 
opus 112: a) Minueto; b) La carl- 
tà, quarteto de cordas; — BRAGA, 
Francisco — Jupira e Qulrino, cena

II; — Moreninha, canto e piano; — 
Oh, se te amei! (Capri, jan. 1898), 
canto e plano; — BRAGA, Henr. — 
Gavota p. orq., arranjo p. quart. de 
cordas por L. F. da Costa; — BUSS- 
MEYER, Hugo — Rêverie d’après Au- 
ber, piano; — CHAVES. Paulino — 
Hymnus S. Aloisii, gr. orquestra e can
to; — Legenda, gr. orq. e canto; — 
ELMAN, Mischa — In a Gondola, Im
promptu; viol. e piano; — FAULHA- 
BER, Paulo — Berceuse, quinteto de 
cordas; FERNANDEZ, Lorenzo — op. 
15, n.° 3, piano; — FERREIRA. J. M. 
Rocha — Tantum ergo, canto e harm.
— FONSECA, Euclides — Salve, bei 
maggio!, romanza; bar. e plano; — 
GARCIA, P. José Maurício Nunes — 
Missa de Requiem, p. côro e orq., copia
da do original p. Alb. Nepomuceno; 
oferecida p. Fr. Braga a Agost. de Al
meida e p. êste a Abr. Carvalho; — 
GIANETTI, G. — Night, o autógrafo 
e o impresso; — GOMES, Carlos — 
"Progresso", côro triunfal, 1885; ban
da e fanfarra; GOMES, Sant’Ana (ir
mão de Carlos G.) — “Saúde”, quinte
to de cordas; — GOTTSCHALK, L. M.
— "A Montevideo", 2. Sinf. gr. orq.; — 
Andante da Sinf. “La nuit des tropi- 
ques", gr. orq.; — Marche Sollenelle. 
orq. e musique mllitaire; — Marcha 
triunfal e Final de ópera, gr. orq.; — 
op. 159; Scènes campestres” , gr. orq.; 
“Tarantella", piano e orq.; — “Varia- 
tions de Concert sur l’Hymne Port., 
piano e orq.; — HORSZEWSKI, Miecio
— “Variations”, piano; — JAGUARI- 
BE, Celeste — “Interrogação”, canto, 
piano; — JOSÉ Maurício Júnior, 1879, 
Missa de N. Sra. das Dores, 4 vozes 
mistas e órgão; — JOUTEUX. Fernand
— Trovas, canto, piano; — KI N SM AN, 
Benjamim — “Absence”, piano e vio
lino; — "Ave, Maria”, c. e gr. orques
tra; — “Balada medieval” , gr. orq. — 
"Barcarola” , de Rubinsteln, p. violino 
e piano; — “Hino ao Brasil” ; — “Lea”. 
valsa, gr. orq. e redução para piano 
e violino; — “Nocturne”, viol. e piano;
— KOELLREUTTER. H. J. — “Inven
ção” p. oboé, clarinete, fagote; —
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LAMBERT, Lucien — "A saída do 
Aquidaban e do Esperança” ; — MA
CEDO, Manuel Joaq. de — op. 134, 6.° 
Concêrto p. violino e piano; — MAS- 
CARENHAS, Fr. de Paula — Lições 
Recreativas p. violão; Sapopemba, 
1906 (Método) ; — MESQUITA, Amélia 
de — "O salutaris” , canto e harmónio;
— MIGUEZ, L. A. — "Allegro apassio- 
nato”, op. 11; Cena dramática, orq.;
— MILANEZ, Abdon — “Marleta”, val
sa, gr. orq.; — NAPOLEÃO, Artur — 
Abertura de concêrto, gr. orq. (origi
nal e uma cópia) ; “Brasiliana”, gr. 
orq.; — “L’Olandese volante” , Gran’ 
Opera-Ballo in 4 atti; — “Portugal” , 
marcha heróica, gr. orq.; — "Soirées 
de Rio”, 9 peças de piano, op. 67 (com 
fôlha de rosto artist, pintada) ; — 
■“Valses humoristiques” , p. 2 pianos; — 
“Valse mignonne” ; — NEPOMUCENO, 
Alberto — "Soneto", op. 21, n.° 3, poe
sia de Coelho Neto; e “Tu és o sol", 
op. 14, n.° 2, poesia de Juvenal Gale
no; v. Garcia, P. José Maurício Nunes;
— OSWALDO, Henrique — “L’Angelo 
del Cimeterio” , canto, piano; — PARA- 
CAMPO, Armando — "Outono” , can
to, piano; — PORTUGAL, Marcos — 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus, 4 
v. e gr. orq.; — “Sequentia” (Corpus 
Chrlsti), gr. orq. e órgão; — REIS, 
Júlio — “Cenas Orientais” , V Balada, 
oboé e órgão; — RICO RDI, G. — 1.° 
■Quarteto, premiado (com lindos ros
tos pintados em cada parte) ; — RO- 
SENBOOM, A. J. — “Déjà”, chanson
nette, canto, piano; — SAINT-SAËNS
— “Ave Maria” , canto, piano; — 
SINZIG, O.F.M., Frei Pedro—Ladainha 
Lauretana em ml, 3 v. mistas e órgão;
— Paixão de S. João: Coros da turba, 
4 v. iguais; — SOUTO, Eduardo — 
“Amizade amorosa", canto, piano; — 
“ Cantiga Praiana”, arr. p. 2 v. féminin, 
por A. de Carvalho; — VELASQUEZ,
G. — “L’amour naissant” , op. 51. can
to, piano; — VALLE, Myrthes do — 
“Sertaneja”, canto, plano; — ZANCHI, 
P. J. A. — “Ave, Maria”, canto, órgão.

Da COLEÇÃO DE CARTAS da 
mesma B.A.C. fazem parte escritos de

Araújo Viana, — Barbosa, Rodrigues 
—, Bjõrkman, D. Gõran —, de Stockol- 
mo, a Bocanero Jr., — Braga, Fran
cisco —, Carvalho, Delgado de —, Coe
lho, L. c . de Furtado —, Constant. 
Benjamin —, Cunha, Basíllo Itlberê 
da —, Gallet, Luclano —, Gillandi, L. 
—, Gomes, Carlos —, Herz-Neveu, Ph.
H. — Mendelssohn-Bartholdy, Felix 
—, Oswald, Alfredo —, Oswald, Hen
rique.

BIBLIOTECA DA ESCOLA NACIO
NAL DE MÚSICA, RIO DE JANEIRO. 
Essa b., multo rica em obras de musi- 
cologia e músicas, possui em manus
critos, geralmente autógrafos:

ARAÚJO, Gomes de — Maria Pe- 
irowna, ópera completa; — BALDI. 
Giov. Gius. — 1801: Messa; — BRAGA. 
Francisco — A Visitação; — BRAHMS, 
J. — Carta de 28-11-1892 a G. Astor;
— CARDIM, Gomes — Missa a gran
de orq.; — CORDELLA, Giac. — Aria 
de basso para o casamento de D. Pe
dro II; — GALLET, Luciano — Suite 
sôbre temas negro-brasileiros; — GAR
CIA, P. José Maurício Nunes — Missa 
dos defuntos a 4 vozes à cappella; — 
GOMES, Carlos — Exercícios de con
traponto e fuga, durante os estudos 
com Lauro Rossi, Milão, 1864-66, com 
atestados do mestre; — partit. do últ. 
ato da ópera Joana de Flandres, can
tada, a 15-IX-1863, no Teatro Lírico 
Fluminense — Missa de N. Sra. da 
Conceição, comoosta em Campinas, no 
ano de 1859; — GRIEG, E. — Bilhete 
à sra. Nepomuceno; — LEVY, Alexan
dre — Aimons, p. canto e piano; — 
LISZT — Carta de 9-6-1855 a Schmldt;
— MASSENET — Bilhete de 1-1-1892;
— MERCADANTE, Saveiro — (Nápo
les) Exulta, ó Brasil! p. 3 vozes e 
órgão; — MEYERBEER — Carta de 
5-X-1832, ao Rei da Prússia: — MI- 
GNONE, Francisco — O Contratador 
de Diamantes; MIGUEZ, Leopoldo — 
Pelo amor, partitura de órgão; — 
NEPOMUCENO, Alberto — Artémis, 
partit. de orq.; — OSWALD, Henrique
—  A Anunciação; — Romanza p. vio
loncelo, e plano; — Sonata, opus. 36.
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p. violino e piano; — PACINI — par
titura da ópera Niccolò de Lapi, es
treada no Rio em 1855; — RICCI, 
Luigi — Ballata eâ Canzonetta; — 
ROSSINI — autógrafo de 4-9-1850; — 
SAINT-SAËNS — Cartas de 1899; — 
SEBASTIANI, Gius. — (Nápoles), Cole- 
tânea de músicas p. banda marcial;
— SILVA, Francisco Manuel da — 
Hino à Imprensa; Sociedade amante 
da Instrução; — THOMAS — Autó
grafo sem assinatura; — TOSCANINI, 
Artur — Autumno, canto e piano; — 
VELASQUEZ, Glauco — Ici-bas, canto 
e piano; — Realizações de Harmonia;
— VELOSO, Maria V. Leão — Spleen, 
canto e piano.

A mesma B.E.N.M. tem CARTAS AU- 
TÓGRAFAS E DOCUMENTOS de 
Araújo, Gomes de —; Bériot, Charles 
de —; Campos, Carlos de —; Cemic- 
.chiaro, Vicenzo — (2); Gallet, Lucia
no —; Gomes, Carlos —; Guanabari- 
no, Oscar —; Miguez, Leopoldo —; Mi- 
lanez, Abdon —; Nepomuceno, Alberto 
(4); Oswald, Henrique — (54).

BIBLIOTECA Dl RARITÀ MUSICA- 
LI, por O. Chllesorri, 9 vol. — 1.° Dan- 
ze dei secolo 16 (Caroso, Negri) ;  —
2.° Balli d’arpicordlo (Pichi, 1621); —
3.° Affetti amorosl (Steffani, 1621);
— 4.° Arianna (Marcello, 1727); — 5.° 
Arie, canzonette e balli (H. Vecchi, 
1590); — 6.° Partite... (Frescóbalái, 
1614); 7.° Aire de court íBesard) ;  

8 .° Musica dei passato (1538 — c. 
1750); — 9.° Madrigali, villanelle ed 
arie di danza (Besard).

BIBLIOTECA NACIONAL. Rica em 
obras de musicologla e em composi
ções, essa maior biblioteca do Brasil 
possui também numerosos manuscri
tos, nacionais e estrangeiros, cuja 
enumeração poupará trabalho e per
da de tempo aos interessados.

AGUIAR, João Teodoro de: "Te
Deum” para 4 vozes e grande orq.;
— ANDROET, Cesare (de Florença): 
Brasile, Firenze, 2 marchas militares;
— ASIOLI, Luigi, sonata para 4 mãos;
— AYLLON, Rafael y Grande (Ma
drid) : Ecos de Andaluzia, Rondena,

malaguefta, Granadina, p. piano; — 
BALIGAND, Massimiliano di, (Muni
que), Hino festivo; — BASSI, Nicola, 
1877: Marcha-Hino, p. grande orq.; — 
BENNA, Lourenço, (Turim): Hino
marcial, p. orq.; — BERNHARDI, En
rico: Te Deum, para 3 vozes, coros e 
orq.; — BERTINI: Marcha fúnebre p. 
a Procissão de VI.-F. Santa; plano; — 
BRENNER, von Ludwig (Prússia»: 
Fest-Ouvertuere, p. grande orq.; — 
BRIANI, Francesco, Dr. (Rio de Jan.i : 
Missa Solene, cantada em 1873 na 
igreja Cruz dos Militares; — BRIZZI. 
Angelo (Siena): Cantata, p. vozes e 
orq.; — BUSSMEYER, Hugo, 1874: Te 
Deum, p. côro e orq.; — CANTUARIA, 
Tomás Cunha Lima: valsas e contra
danças p. piano; — CARDIM, João 
Pedro Gomes:"Tomada de Paissandu”, 
p. gr. orq.; — CASTAGNERI, Clemen- 
ti: Marcha triunfal, p. gr. orq.; — 
CAVALIER, C. S., Hino, p. 4 vozes e
2 pianos; — CHAMINAD, C.: “La Se- 
villana”, ópera, redução para vozes e 
piano; — CICCARELLl, Angelo, maes
tro do Rei da Saxônia: Missa de Re
quiem, p. 4 vozes e orq.; — CIMARO- 
SA, Domenico: “Sinfonia delia Pene
lope”, p. piano; — COCCIA, Carlo: 
“Nella Donna Selvagia” , sinfonia, para 
piano; — COSTA, José Marcelino da
2.° ten. das extintas Milicias: Missa 
(só Kyrie, Gloria; — CRAMER: Sona
ta a 4 mãos, para a Princesa das 2 
Sicílias; — DUGARD, Eugène: Hino 
ao sol, p. vozes e piano; — EROISE, 
Valentino — Grande marcha triunfal;
— FACHINETTI, contratado pelo go- 
vêrno da Bahia, entre 1838-9, p. com
positor e diretor de coros do Teatro
S. João: Hino para a coroação; piano:
— FLORINO, Francesco: A Napolita
na, canção popular, plano; — FOL- 
LIERO, Afonso, Souvenir dltálla, mar
cha p. banda; — FRENCHEL. Albert:
3 composições p. piano; — GALLEN- 
BERG, Conte di: “Macbeth”, p. piano;
— GAMBOS, C. M.: Missa, c. grande 
orq.; — GASPARY, Julius: Jubel-Hym- 
ne, p. côro e orq.; — GOTTSCHALK, 
L. A.: Grand morceau de concert, p.
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2 pianos; — GUGLIELMO, Pietro: Sin
fonia delia bella Deccatrice, p. 4 mãos;
— GUILLIET, AÍfrecL: Seis trios, p. 2 
violinos e v.celo; — HEKMAN, Henry
J. E.: Pedro Álvares Cabral, poema 
sinf.; orq.; — HELLER, Stephen: La
Plata, marcha triunfal, piano; — HO- 
MEYER, Albert, Hino p. côro; p. ban
da militar; — Prelúdio e fuga sôbre o 
“Tantum ergo” ; — Adagio p. órgão;
— HõRMANN, C. E.: Marcha solene, 
p. orq.; — IRENTO, Vittorio: Sinfo
nia, p. piano; — KINSMAN R. Benja- 
min (Rio, 1853-1934): “Final de cena”
e “Marcha dos Cruzados”, duma ópe
ra do mesmo; orq.; — KLETZER, Fe
ri: Fantasia húngara, p. v.celo e pia
no; — KOZELUCH, Leopoldo: 3 con
certos para piano e peq. orq.; sonatas;
— 0 ’KELLY, J. e Villeneuve: “Para- 
guaçu”, poema lírico em 3 partes, re
dução p. canto e piano; — LABITZKY,
August: "D. Pedro II” , marcha; gr. 
orq.; — LA MANNA, Francesco: con
tradanças; sinfonia; piano; — LEAVI, 
Artur James: Marcha brasil., piano e 
órgão; — LIMA, Ant. Xav. da Cruz: 
“A vitória incruenta”, marcha p. ban
da militar; — LISSA, Georges: “Priè- 
re”. p. violino, plano e órgão; — 
MAUGÉ. Camille André: Missa sol.,
c. gr. orq.; — MAURY, M.: Marcha 
militar, p. banda; — MAYR, Simon,
Sinfonia, p. piano; — MEUCCI, Giu- 
seppe: Cantata p. o casamento de D. 
Leopoldina; p. 2 vozes e peq. orq.; — 
MIGONE, Franc. Xav.: Missa sol., p. 
4 vozes e gr. orq.; — MONIZ, João 
Cirilo: Breve Ccmpêndio de Música 
(c. superior caligrafia); — MORLAC- 
CHI, Francesco: La Lite Sopita, can
tata; — MORVILLIERS, Damasie, 4 
morceaux de concert, plano; — MOS
CA, Luigi, Sinfonia, p. piano; — MUS- 
SURUNGA, Domingos da Rocha: Hino
• cantado na Catedral da Bahia, a 
23-7-1841), p. côro e orq.; — NEGRÃO, 
José Joaq. Souza: último cântico de 
David p. peq. orq. (texto de J. Eloi 
Ottoni); — NORONHA F. S. (rabe^
particular da Câmara de SMI.): Hino, 
p. canto e plano; — NOVARA, Ema-

nuelle: "II di delia Vittorla”, mareia, 
coro ed aria militare, piano e vozes;
— 0 ’KELLY e J. VILLE-NEUVE, v. 
KELLY; — OSWALD, Henrique: Suite 
d’orchestre; — PACINI, Giovanni:
“Niccolò de’ Lapl”, drama lírico em 
3 atos; "II Guarany”, fantasia p. vio
lino e piano; — PAGANI, Tito: Te 
Deum, 3 vozes, côro, orq. e órgão; — 
PALMA, Silvestre: Sinfonia, p. piano;
— PICCINI, Nicolo: Sinfonia, p. pia
no; — PLEEL, Ignazio: Sonata, p. pia
no a 4 mãos; — OLAK-DANIELS, B.
P.: Heroische Symphonie, orq. — Ofer
tório, 4 vozes e orq.; — RÊER, Julius: 
“Das Kaiserlied” , Hino p. côro e orq.;
— REGIS, João Honorato Franc. (Ba
hia, 1841) : Drama heróico em 1 ato; 
vozes e orq.; — RIBAS, G. V. (no Rio
em 1843) : "II nuovo Pigmalione”, can
tata alegórica; 5 vozes, orq.; — ROT- 
TO, Anton: Muslkal. Compositionen, 
piano; — SARMIENTO, Giulio: Sinfo
nia, piano; — Divertimento, harpa e 
piano; — 2 valsas, piano; — Sonata, 
piano; — Arieta americana, variazio- 
ni, sonatine, valzi, p. piano; — Sinfo
nia, piano; — Polacca, piano; — Con- 
cêrto, piano ; — SASSO, Giuseppe (Fo- 
ligno) : Sinfonia, p. gr. orq.; — SCA- 
RAMELLA, G. e D. LABOCCETTA : 
Fantasia sulla “Lucia” , p. flauta, v. 
ceio, piano; — SCHEMMEL, August:
3 Tonstuecke, para piano; — SENA, 
Eleutério Feliciona de, Hino, p. canto
e plano; — SIEKE, Charles: Marche 
solennelle, p. piano; — SPAAK, I.:
“Ovation funèbre” (a D. Pedro I), p. 
piano; — STEIBELT, D.: 12 valsas, 
para piano; — STRAUSS, Edotiard: 
“La Gloire du Brésil”, orq. (marchá) ;
— TAPHOBCKO, E. (Tlflis, 1883) : can
to em russo, c. piano; — TERSCHAK,
Adolf: “Fest-Ouvert.” , gr. orq.; — 
TRONÇONI, Giovanni: Fantasia, p. 
harpa; — VASCONCELLOS, Ant.°
Cand. Souza: Hino a D. Pedro II; — 
WILDE, Giuseppe: Valsa, p. plano; —
WINTER: Côro e cavatina.

...Sobressai por sua importância o 
volume de 600 fôlhas em pergaminho 
que, reencadernado há tempos, rece
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beu o título inexpressivo “Livro de 
Orações com cantochão’’ e que, na 
realidade, deveria ser chamado: “MIS- 
SAE ET OFFICIA DIVINA totius anni 
cum cantu gregoriano ad usum Ordi- 
nis Fratrum Mlnorum; accessit: 
Tractatus de musica a Johanne de 
Ga(r)landia factus” ;

Notável ainda: GRADUALE eines 
Franzlskaner Maenner-Klosters (Würz- 
burg);

São de ANÓNIMOS: Preghiera, a 2 
vozes e piano; — Hino, p. canto e 
piano; — Terzetto Tartaro, Del Bailo, 
La Barbebleu — sonata p. v.celo, bas- 
so e plano; — valsa e contradança,, 
plano; — 2 valsas, piano; — Gran 
bailo di Sandrlllou, piano; — Hino, 
cantado diante do Imperador nos fes
tejos do nasc. e batiz. de D. Isabel 
Cristina; — Offertoire, p. banda mili
tar; — Agnus Dei, p. banda militar.

BIBLIOTECAS DE MÚSICA, a) co
leções de obras e músicas; b) edi
fícios que as contêm. Não existindo 
livros que orientassem sôbre o lugar 
de conservação de obras sôbre mús. e 
compos., o al. Robert Eltner começou 
a tratar dêsse assunto (“Blbllographie 
der Muslksammelwerke des 16. und 
17. Jahrhunderts’’, 1877, etc.), sendo 
seguido por outros, em particular por 
bibliotecas que organizaram catálogos 
de suas obras.

A estupenda bibl. musical de D. 
JOÃO IV, de Portugal, e o catálogo 
original que êle mandara fazer, foram 
vitimas do terremoto de Lisboa em 
1755. Encontrado em 1871 um dêsses 
catálogos em Paris, per Joaquim de 
Vasconcelos, foi reeditado em Lisboa, 
sendo hoje igualmente uma raridade..

Existem catálogos ou fichários das
B. de M. de:

Amsterdam, Hol., Assoe, de Mús. ca
tai. 1884;

Augsburgo, Al., Bibl. Mun.; Schlet- 
terer, suplem. dos "Monatshefte f. 
Muslkgeschichte” ;

Barcelona, Esp., Bibli. “de la Dipu- 
tacio’’ ;

Basileia, Suiça; Univ.. Richter, Mo
natshefte 1892, suplem.;

Berlim, Kgl. Hausblbl., Touret, 1895; 
— Graues Kloster, Bellermann, Schul- 
programm, 1856; — Gin. Joachimstal, 
Monatshefte 1884; supl., — Bibl. Thu- 
lemeier, Monasth. 1898-99; — Deutsche 
Musiksamml. bei der Kgl. Bibl.;

Bolonha, It., Liceo Muslcale. Gas- 
pari, 1.° v. 1890; Parisini, 2.° v. 1892; 
Torchi, 3.° v. 1893; Raffaele Cadolini; 

Boston, Est. Un., Bibl. Públ. 
Brandenburg, Al., Igr. de S. Catari

na em Taeglichsbeck Schulprogramm. 
1857;

Breslau, Al., Bibl. Mun., B. da Univ.. 
E. Bohn, 1833, obras impressas, 1890. 
manuscr.;

Bríeg, Al., Ginásio, agora em Bres
lau, Monatsh. 1897, supl.;

Bruxelas, Bibl. Real, com a de Fétis, 
cat. 1877; — Conserv., van Lamperen. 
1870, Wotquenne, 1.° v. 1898;

Cambridge, Ingl., Museu Fltwilllam. 
cat. de Fuller-Maitland e Mann, 1893;

Charlottenburg, Al., Kais. Aug. 
Gymn.;

Coimbra, Port., Bibl. Geral da Univ. 
1937; — M. de Sampayo Ribeiro. 
Achegas V, 1941;

Cólonia, Al., Conserv.
Crespano, It., Bibl. Canal, cat. 1885; 
Danzig, Bibl. Munic., cat. Dehn, ma

nuscr. na Bibl. de Berlim;
Darmstadt, Al., Walther, 1874 e Mo

natsh., 1888, supl.;
Dresden, Al., Bibl. Real, Eitner e 

Kade, Monatsh. 1890, supl.;
Elbing, Al., Stadtbibl.;
Ely, Ingl., Catedral;
Frankfurt s. o Meno, Al., Ginásio e 

Igreja de S. Pedro, Israel, 1872;
Freiberg, Al., Ginásio, Kade, Mo

natsh. 1888, supl.;
Glasgow, Ingl., Univers.;
Goettingen, Al., Univers., Quantz, 

Monatsh. 1883, supl.;
Grimma, Al., Landesschule, Peter

sen, Schulprogramm, 1861;
Haag, Hol., Bibl: Scheuêrleer, catai. 

1893;
Hamburgo, Al., Stadtbibl.;

www.obrascatolicas.com



10] Bibliotecas de Músicas

Heflbronn, Al.. Gin., Mayser, Alter 
Musikschatz, 1893;

Jena, Al., Univ., Allg. Musikzeitung, 
1828;

Kassel, Al., Landesbibl. Israel, 1881;
Koenigsberg, Al., Bibl. Real e Univ., 

Müller, 1870;
La Ha-ya, v. Haag;
Liège, Belg., Univ. cat. das músicas 

1861;
Liegnitz, Al., Ritterakademie, Pfudel, 

Schulprogramm 1876-78 e Monatsh. 
1886. supl.

Lípsia, Al., Muslkbibl. Peters, Vogel, 
Becker. 1843; Thomasschule;

Londres, British Museum, cat. anti
quado dos manuscr.. 1842; revisto por
A. Hughes-Hughes, 3 vol.; Royal Col
lege of Music, cat. da Sacred Harmonie 
Society 1872, supl. 1882;

Luebeck, Al., Bibl. Munic., Stiehl, 
1893;

Mannheim, Al., Theaterarchiv, 2 
vols., Walter, 1899;

Milano, It., Conserv. Guarinonl, 
1889 ss.;

Modena, It., Bibl. Estense, Finzi, 
Rev. delle Bibl. III;

Moscou, Rússia, Escola Sinodal, 
Russ. Mus. Ztg. 1898;

Munique, Al., Hof-u. Staatsblbl., 
Maier, 1879, só dos manuscritos;

Münster, Al., Catedral, com a bibl. 
de Santini; cat. 1820, Stassof, 1857;

Nova Yorque, E. Un., Bibl. Públ.;
Oxford, Ingl., Igreja de Cristo;
Pádua, It., Capela Antcnlana, cat. 

Tebaldini, 1895;
Paris, Cons. Weckerlin, 1885; Opéra, 

Lajarte, 1878, 2 v.; St. Geneviève, 
Poirée et Lamoureux, 1891; Bibl. Nat., 
8 vel. de mús. bizantina, p. Gastoué, 
1908;

Petrograd, Rússia, Teatros Imp., 
"Russ. Mus. Ztg.’ ’ 1857;

Pirna, Al., Igreja, depois em Dres
den, Kade, nó Serapeum, 1857;

Praga, Conserv., cat. p. Prochaska, 
1911;

Princetown, E. Un., Univ.;
Ratisbona, Al., Bibl. Episcopal, e de 

Proske;

Rio de Janeiro, Bibl. Nac.; Escola 
Nac. de Mús.; Mosteiro de S. Bento; 
(falta o cat. da maior bibl. mus. do 
paiss, de Abrahäo Carvalho; v. "Mús. 
Sacra” , Petrópolls, 1941, p. 216/7);

Roma, Arq. da Cap. Papal, Haberl, 
1888; Vaticano;

São Paulo, Conv. do Carmo; livrps 
de cantochão, manuscr., "Mús. Sacra” 
1941, p. 183/4; 206/8;

Schwerin, Al.. Blbl. do Govêrno, 
Kade, 1893;

Sorau, Al, Hauptkirche, Monatsh. 
1902, supl.;

Stockolmo, Conserv. 1905, 1910;
Stuttgart, Al., Landesbibl. Monatsh. 

1902, supl.;
Upsala, Suécia, Univ., Mitjana, 1911;
Veneza, It., S. Marco, Wiel; I Codici 

musicali Contariniani del sc. XVIII, 
1888;

Viena, Hofbibl., Gesellschaft der 
Musikfreunde, “Jubil. Sehr.” . 1912; Pe
terskirche, p. Roubland, 1908;

Washington, Congresso; publicação 
anual;

Wolffenbüttel, Al., Herzogl. Bibl., E. 
Vogel, 1890;

Zwickau, Al., Ratsschule, Vollhardt, 
1895.

A “Assoziazlone dei musicologi ita- 
liani” publica, desde 1909, em fascí
culos, um catálogo de tôdas as Bib. 
ital., entre as quais Parma, Bolonha, 
Milano, Florença. É enorme o núm. de
B. de M. que, por falta de catálogo, 
não prestam os serviços que podiam 
prestar.

LIT. — Eitner, Monatschefte, 1872 
ss.; — Bibl. Peters, Jahrbuch; — Vo
gel, Musikbibliotheken, 1894; — Adler, 
Katalog der Wiener Musikausstellung, 
1892; — Krebs, Dittersdorflana; — 
Mennicke, Hasse u. d. Brüder Braun;
— Aubry, Iter hispanicum, 1910; — 
Altmann, Oeffentl. Muslkbibl. v. "Zeit
schrift d. Intern. Mus. Ges.” v. 1.

V. Arquivo da Capela Imperial; — 
Arquivo da Orq. Ribeiro Bastos, S. 
João d’El-Rei; etc.. Arquivo Nacional;
— Biblioteca Abrahão Carvalho.
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BICHA, nome vulgar dado por al
guns tocadores às molas espirais dos 
pistões.

BICINIUM, lat., canto a 2 vozes 
(como tricinium, a 3 vozes).

BICO-PIMENTA, v. ave.
BIFARA, BIFRA, PIFFARÁ, PIFFA- 

RO; é iibia bifaris, lat., flauta de 
órgão, de duas bôcas.

BIGORNA, anvil, ingl., utensílio de 
ferro sôbre o qual se batem metais; 
empregado por Auber em LE MAÇON;
por Verdi no Côro de ciganos do TRO
VADOR; por Wagner em RHEINGOLD 
(“Ouro do Rheno").

BIG-TONE, volume exagerado da 
voz.

BIJUGA CITHER, ingl., idêntico 
com pandora.

BILANCOJEL OU VILLAN COYEL, 
flauta de 7 orifícios que permitem to
car a escala diatónica; usada na pro
víncia de Koêmbetur, na índia; v.
bansê.

BILROS, duas baquetas delgadas e 
flexíveis, de barba de balela, ébano 
ou buxo, para tocar os tlmbales. A 
extrema em forma de esfera, que per
cute o instr., chama-se cabeça; esta 
pode ser de 3 espécies: a de madeira 
produz um som áspero e sêco; a de 
estôpa ou de madeira coberta com 
pelica dá um som menos áspero, mas 
ainda vibrante; a de esponja um som 
aveludado e sombrio, próprio para pia- 
nissimos. Riemann recomenda aos 
compositores prescrever aos timbalel- 
ros o gênero de bilros, e acrescenta 
que os com cabeça coberta geralmente 
servem para todos os efeitos.

O nome it. é bachette, o ír. baguet- 
tes, o al. Schlägel.

BIMBALHADAS, toque simultâneo 
de vários sinos; — BIMBALHAR, to
car sinos.

BIN, BINA, v. alaúde, vina, índia.
BINÁRIO, compasso de 2 unidades, 

(subdivididas ou n ã o ). Para os anti
gos, o compasso ternário (de 3 unida
des) era o tempo perfeito, pelo que o 
indicavam por um círculo (O), como 
figura mais perfeita, e o binário por
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meio circulo (C), vendo nêle um 
tempo imperfeito. Êsse meio círculo 
que nada tem com a letra c, indica
hoje 4 unidades, das quais a prim. é a 
mais acentuada, com acento secundá
rio na terceira. O semicírculo atraves
sado por uma linha vertical transfor
ma o compasso em allabreve ou alia 
capella, no qual se marcam não 4 tem
pos (semínimas), mas 2 (mínimas).

BINDEBOGEN, al., ligadura; — BIN- 
DEN, al., ligar.

BINIOU, fr., gaita de fole da Breta
nha, ou cornamusa. É chamado tam
bém de bignou e binviou.

BIPANCHI VINA, instrumento indio 
do gênero das cítaras; tem 5 cordas.

BIPUNCTUM, lat., dois pontos; v. 
neuma.

BIRIMBAO, v. champornia, guim- 
barda.

BIRMANIA MUSICAL — É possível 
que o fim da guerra mundial 1939 a 
45 traga valiosas contribuições para 
o conhecimento da B. m. — Gaston
Kosp, ao ter de escrever sôbre o as
sunto na Encycl. de Lavignac, salien
tou a falta de documentação e lamen
tou não serem certas as informações 
de ordem musical do Cap. Low no 
"Journal of the Royal Asiatic Soclety’’. 
London, VII, maio de 1837: “History 
of Tennaserim".

Os instr. são numerosos e variados; 
em festas de menos importância, a 
orq. abrange em geral êsses instr.: 
ségé, ou tambor baixo; — ozi. pequeno
tambor-tenor, colocado sob o braço e 
tocado com a mão direita; — si, tam
bor intermediário entre os dois cita
dos; — ki-wein, peq. gongos metálicos, 
de sons diferentes, afinados, e subin
do a 2 oitavas; são idênticos com o 
kong-yai siamês; — hné, oboé pareci
do com o cai-ken lndochinês e mais ou 
menos igual ao kin-kéou-kuo dos chi
neses; — pillú-i, flauta de bambu, com
6 orifícios; — pekkivé ou ye-gwin, cró- 
talos de 4 tons diferentes, lembrando 
o tchung de Camboja e o sin da Chi
na; — walekau, castanholas de bam
bu. as cáisinh dos anamitas; — sein,
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INSTR. DA BIRMÂNIA —  1) nhé, oboé; —  2) pillu-i, flauta de bambu; —  
3) ye-gwin, cimbales (os tal dos músicos ambulantes da índia); —  4) ivalekan, cas
tanhetas de bambu; —  3) ségé, tambor-baixo; —  6) ozi. tambor-tenor (a derbonka 
árabe e o dambèk persa); —  7) saún de 13 cordas; —  8) thro, violino de 3 cordas; 

—  9) magyann (saltério de 3 cordas) ou aligator (jacaré)

www.obrascatolicas.com



Birolay de Moniserrat 101

círculo com pequenos tambores sus- 
ppnsos, compreendendo duas oitavas.

Para concertos de distinção há 
mais: saun, harpa com 13 cordas de 
sêda; — magyaun ou aligator (que lhe 
deu a forma), com 3 cordas; parece 
idêntico com a patola; — thro é um 
violino de 3 cordas de sêda, com arco 
muito curvado; — o rabdb é da famí
lia dos violinos; — kampouk é monta
do de 19 pedaços de bambu que vi
bram sob a ação de martelos; — turr
ou sarôh é um violino de 3 cordas.

Surpreende a estrutura sólida das 
melodias da B. e da Malaia que ter
minam na tônica; v. gravura à pági
na 103.

BIROLAY DE MONTSERRAT, esp., 
antiga toada dêsse célebre mosteiro ca
talão, com palavras que se supõem 
ser do séc. XIII.

BIS, lat., =  duas vêzes; pedido de 
repetição; v. abreviações.

BISANCIO, v. Bizâncio.
BISAR, =  tocar ou cantar pela seg. 

vez.
BISCROMA, it., biscroma, semifusa

(1/32).
BISPO, do grego episeopos, "supe

rintendente, guarda”, sucessor dos 
apóstolos, com direito de reger a dio
cese que lhe fôr confiada pela S. Sé, 
e de ordenar sacerdotes. Na entrada 
do bispo que vai celebrar numa igreja, 
o côro canta a antífona Ecce sacerdos
magnus.

BISSEX, esp., espécie de guitarra 
de 12 cordas, inventada em 1770 por 
Van Hecke.

BISTROPHA, v. neuma.
BITONALIDADE, uso simultâneo de 

2 tons diferentes.
BI VA ou BIWA, alaúde japonês, 

cujo plectro tem o nome de batzi. Em 
chinês: p'i pá; — grav. p. 93, 2.

BIVIRGA, lat., =  palavra composta 
de bis (2 vêzes), e virga (nota cau
data do canto greg., dupla) é susten
tada por 2 tempos; v. neuma.

BIZANCIO MUSICAL: nascida da 
antiga música grega, a evolução da 
música bizantina é de particular inte-

rêsse. São de importância especial as 
relações mútuas da Igreja ocidental e 
oriental. Não foi ainda estudada como 
o merece, não só pela literatura escas
sa e menos acessível, como ainda pelas 
dificuldades na decifração da escrita 
neo-grega que, mesmo no caso de ori
gem comum com a dos neumas, evo
luiu de modo inteiram, diferente, ten
do sinais próprios para os intervalos 
ascendentes e descend., os valores de 
duração, os ornamentos, a altura abso
luta e as mudanças cromáticas, sendo 
complicadíssima e carecendo da cla
reza da escrita ocidental.

“No início do presente século — diz 
Luís de Freitas Branco (“História Po
pular da Música” , Lisboa, 1943) — 
nada se sabia da antiga música bizan
tina" (e das regiões outrora perten
centes ao império romano, incluindo 
Constantinopla, a antiga B .). . .  O 
corpo principal dos documentos de 
música bizantina é constituído pela 
coleção completa, em cinco partes, da 
música religiosa para as festas do ano. 
A primeira parte, denominada trio- 
âion, consta dos oficios de preparação
para a Páscoa até sábado de Aleluia 
inclusive; a segunda, o pentekosta- 
rion, inclui os ofícios da Páscoa até 
ao primeiro domingo depois do Espi
rito Santo; a terceira, intitulada 
oktoechos, ...va i até ao domingo do 
evangelho do Fariseu e do Publicano; 
a quarta, a parakletica, é uma amplia
ção do oktoechos, e a quinta, que se 
compõe de 12 volumes, contém tôdas 
as festas dos santos.

As mais importantes formas musi
cais bizantinas são: os tropos ...o s
kontakiones e os kanones. Os melho
res compositores foram, nos séculos 
VI e VII, Romanos e Sérgios, que se 
dedicaram à forma do kontakion ou 
canção; como autores de kanones.
cânticos de grande desenvolvimento 
constando de uma série de oito ou no
ve odes, distinguiram-se: o arcebispo 
André de Creta, que passa por ser o 
criador desta forma, e os seus conti-
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nuadores João de Damasco e Cosme 
de Jerusalém.

Na música prática havia dois esti
los: o canto simples, e o canto orna
mental, em que se cultivava uma agi
lidade da voz, muito superior à do 
canto ocidental 'daquela época, à ma
neira dos atuais sopranos ligeiros.

A característica principal da nota
ção bizantina é ser uma notação de 
intervalos. A partir do séc. XIII, quan
do, sem dúvida por influências ára
bes, o canto se tornou excessivam. or
namental, foi adotada uma notação 
dupla: de intervalos para a linha 
melódica geral, e de neumas a tinta 
encarnada, junta à de intervalos, para 
indicar os melismas ou vocalizações 
ornamentais.

A civilização musical bizantina era, 
em muitos aspectos, mais adiantada 
que a ocidental. O imperador Cons- 
tantino V, que reinou em B. de 741 a 
775, enviou como dádiva a Pepino o 
Breve, pai de Carlos Magno, um órgão 
que fêz sensação na côrte de França 
pela superioridade do seu fabrico” .

LIT. — Oliver Strunk, Intonations 
and signatures of the Byzantlne Modes 
(The Musical Quat., out. 1944; — ju
lho 1945); — Tillyard, Signatures and 
Cadences of the Byz. Modes (Annual 
of the British School an Athens, 
XXVI, 78-87) ; — Tillyard, Handbook 
of the Middle Byz. Musical Notation, 
Copenh. 1935; — Amédée Gastoué, In- 
troduction à la paléographie musicale 
byzantine, Paris, 1907.

BLACK-BOTTOM, passos de danças 
americanas.

BLASEN, al., instr. de söpro; — 
BLASER, al., tocador dum instr. de 
sôpro; — BLASINSTRUMET, al., instr. 
de söpro.

BLATT, al., a) fôlha; — b) chave 
de instr. de söpro.

BLECHINSTRUMENT, al., instr. de 
söpro, de metal.

BLOCKFLÖTE, al., flauta antiquís
sima que só pelo ano de 1750 cedeu 
lugar à flauta transversal ou de con- 
cêrto. Foi para a B. que Bach e Hãn-

del escreveram músicas. É construída 
hoje em 4 tamanhos: para soprano, 
em dó; — o contralto, em fá; — o te
nor, em dó; — o baixo, em fá; o instr. 
é mantido da bôca para o peito; o 
tom é muito igual, não permitindo 
crescendos e decrescendos.

BLUE NOTES, ingl.. certos graus da 
escala, especialm. a têrça e a quinta, 
naturais ou abemoladas, usadas no 
jazz, e freqüentem, com entoação de
liberadamente errada.

BLUETTE, fr., composição curta, 
brilhante.

B MAYOR. ingl. =  si bemol maior; 
— B MINOR. ingl. =  si bemol menor.

BOARD. ingl.. teclado.
BOCAL, a) a parte dos instr. de 

sôpro apertada contra os lábios. Tem 
a forma de funil e consta de horda, o 
círculo externo; — caldeira, a conca
vidade, curvilínea ou côncava; — 
broca, a peq. abertura no fundo da* 
caldeira, — e o cabo, a parte inferior, 
adaptada ao tubo do instrum.

Os melhores bocais são os de latão 
prateado, por não prejudicarem a saú
de; — os de latão descoberto devem 
ser limpos amiúde; — os de metal 
branco são considerados nocivos. Fa- 
bricam-se também de prata maciça e 
de cristal, como objetos de luxo. An- 
tlgam. se faziam de marfim e de ma
deira p. trombone, corneta e ser- 
pentão.

O nome ant. do b. era boquim, do 
it. bocchino; diz-se em fr. embouchu- 
re; em al. Mundstück;

b) êste nome é também usado para 
a parte inferior dos tubos do órgão, 
onde se produz o som.

BOCCA CHIUSA, it. =  “bôca cer
rada” (meio empregado no canto, para 
imitar instr.) "Èfetua-se por meio dos 
lábios ligeiram. cerrados, sem que se 
toquem os dentes, estando a ponta da 
língua levem, apoiada no interior do 
maxilar superior. Produz-se assim res
sonância pelas narinas, sem timbre 
anasalado, que se deve evitar. Como 
treino para esta entoação, recomenda- 
se inicialmente o emprêgo da silaba
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tum, prolongando-a como se tangida 
uma corda em pizzicato” . (Barreto).

BOGEN, al. a) arco (de viol.); b) 
ligadura.

BOGENFLÜGEL, al., v. Bogenklavier.
BOGENHAARE, sêdas do arco de 

instrumento de cordas.
BOGENKLAVIER, al., clavicórdio de 

arco, do alemão Hohlfeld, de Berlim,. 
1754. Vários construtores procuraram 
unir o efeito do piano com o dos instr. 
de corda: Hans Heyden, de Nürn
berg, por seu Geigenklavicymbal, 1610; 
— Gleichmann, organista de Ilme
nau, pela Klaviergambe, 1709; — Le 
Voir, Paris, por seu piano-gamba, 
1741; — Garbrecht, de Königsberg, 
por uma reforma malfadada do Bogen
klavier, 1790; — Mayer, em Görlitz, 
pelo Bogenflügel, 1795; — Kunze, em 
Praga, pela feliz reconstrução dêste 
último; — Röllig, de Viena, pela Xä- 
norphica, o mais complicado de todos 
êsses instr., com um arco para cada 
tecla e corda, 1797; — Karl Greiner 
inventou uma combinação/ do Bogen
flügel com um piano comum, 1779.

BOHM-SYSTEM, al, sistema de cha
ves para os instr. de sôpro, invenção 
de Teobaldo Böhm, 1830.

BOITE À MUSIQUE, fr„ caixa de 
mús. (v. êste).

BOLA METÁLICA, duas bolas de co
bre, providas de dentes, são encerra
das numa bola maior, produzindo, 
quando agitadas, um som metálico. 
Vem citada na Descripción de los 
instr. armónicos do P. Bonnani.

BOLERO, esp., dança espanhola em 
compasso ternário moderado, com ês
te ritmo característico:

Itj J  J T 7 m  J : ||
O bolero de Maurice Ravel (1875- 

1937) tomou-se uma das predileções 
do público de concertos sinfônicos.

BOLÍVIA MUSICAL. “Nos paises do 
planalto andino — Equador, Peru e 
Bolívia — (assim Luiz Heitor em: 
Dois Pequenos Estudos de Folklore 
Musical, Rio, 1938, p. 33-34) encontra-

se a aristocracia folclórica da Améri
ca. De tôda a América: do Centro e 
do Sul. É ali que reside a possante 
tradição incaica . . .  Dos aztecas do 
México e dos maias centro-america
nos deturpou-se ou perdeu-se tôda a

P. Damião Prcmkc, 
locadores bolivianos dc flauta de Pan

tradição musical . . .  Na Bolívia, po
rém, deparamos com um Inapreciável 
tesouro de antiquíssimas melodias. A 
música dos incas está viva, ali, em 
seus descendentes... Tornaram-se co
nhecidos. .. os trabalhos dos france
ses Margarida e Baul d'Harcourt. . .  
A coleção de cânticos que M. Béclard- 
d'Harcourt recolheu e harmonizou 
(Melodias populares indiennes, Milão, 
G. Ricardi & C.), o capítulo que am
bos redigiram para a Enciclopédia 
Lavignac (La musique indienne chez 
les anciens civilisés d’Amérique. . .  
1922, pág. 3.337) e a obra que dedica
ram a La musique ães Incas et ses 
survivamées (Paris, Geuthnes, 1925) 
constituem, hoje em dia, a fonte clás
sica de informações” . ..
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No prólogo ao livro de estampas de 
Pierre Verger, escreve o peruano Luls
E. Valcarcel: "Aproxima-se de duzen
tos o núm. de danças que os índios 
atuais das nações andinas (Peru, Bo
livia, Equador) continuam executan
do como parte essencial de suas fes
tas e ritos.” . . .

O "processo de indianização do eu
ropeu se produz desde o dia seguinte 
à conquista européia. Os ritos católi
cos, o idioma castelhano, os jogos, os 
trajes, os instrumentos musicais, as 
touradas, enfim, infinitas contribui
ções hispânicas foram adotadas e mo
dificadas pelo índio para colocá-las a 
seu serviço... A harpa européia já 
não é a mesma quando o aborígine a 
constrói... O conteúdo da dança é 
tão rico como o da vida social mesma 
em seus múltiplos aspectos... Seria 
prematuro intentar uma classificação 
bem fundada... Uma primeira divi
são compreenderia duas grandes ca
tegorias: a) danças nativas de ori
gem precolombiana; b) danças es
trangeiras assimiladas durante o vice- 
reinado, e danças nativas surgidas sob 
sua férula...

"São, por ex., danças sem dúvida 
alguma precolombianas as de caráter 
totêmico, executadas só por homens, 
com máscaras e vestimentas especiais 
integradas com rostos de felmos e ou
tros animais e suas peles e plumagens. 
Igualm. as danças fúnebres, acomp. 
de uma mús. de grande intensidade 
lúgubre, como os avarachis, originá
rios de lugares em que o acervo cultu
ral antigo se mantém relativam. puro. 
Ao contrário, os diabillos e os negritos 
só podem ser coloniais. Criações dês- 
se tempo postcolombiano são, entre 
muitas, as danças denominadas sijlla, 
feitas para ridicularizar o espanhol, 
pondo em jôgo tipos como o escrivão 
ou o sangrador, protagonistas de ver
dadeiros autos-mimos...

“Se intentarmos uma classificação 
pelo conteúdo ou significação da dan
ça. .. como mera enumeração pode
ríamos citar: a) danças religiosas,

como ayarachi; b) danças totêmicas 
como as do uluku (urso) ou o kusillo 
(macaco); c) danças guerreiras como 
a kachampa ou o akorasi; d) danças 
gremiais, como as dos arrieiros, pastô- 
res, “llameros”, etc. e) d. satíricas, 
como a sijlla, a chujchu (o palúdico). 
a dos majenos, a dos tucumanos, a dos 
chilenos e tantas outras; f) d. regio
nais, como as dos chunchos ou da flo
resta, dos kolas ou do altiplano, dos 
yungueüos ou tropicais; g) d. panto- 
mímicas, como a akorasi de Acomayo 
ou da morte de Atahualpa; h) d. im
portadas p. diversão apenas, como o 
tika-kaswa (baile florido); i) d. agrí
colas de percurso, i. é, que se anda e 
se dança, como as famosas pandillas 
de carnaval; etc.

“A Igreja cat. teve parte principal 
na introdução de alg. danças da época 
do dominio espanhol. Tratava de subs
tituir os bailados idolátricos dos índios 
por outros, que oferecessem menor pe
rigo à sua obra evangelizadora: curas 
e frades inventaram ou trasladaram 
danças e autos, como Mouros e Cris
tãos. .. representaram-se autos sacra
mentais. .. como o Usca Paucar, o po
bre mais rico ... A maior parte das 
festas durante o Império dos Incas se 
realizava entre o fim da colheita e o 
comêço da semeadura... Hoje é exa- 
tam. assim. . .  A mistura do ritual cat. 
com as velhas práticas gentílicas, 
como em todo o processo de transcul- 
turação, se iniciou com a conquis
ta espanhola e continua até nosso 
tempo.. .

"Pierre Verger reúne neste álbum 
150 fotografias... Abrem e encerram 
as pág. do álbum músicos índios toca
dores de violinos e de harpas que in- 
dianizaram. Pelo curso do Üvro desfila 
a multidão” . .. (A Manhã, Rio de Ja
neiro, 30-9-1945).

BOMBA, a) tubos móveis nos ins
trumentos metálicos que, puxados, 
dão maior comprimento ao instru
mento, baixando com isso o diapasão; 
são recurvadas ou enroscadas, apre
sentando nas extremidades dois ra

www.obrascatolicas.com



bom bá 108

mos paralelos a enfiarem nas secções 
correspondentes. Os instrum. de cilin
dros têm uma bomba parcial em cada 
cilindro, além de outra no corpo do 
instr. chamada bomba geral. No trom
bone de varas a bomba é a parte mó
vel que permite obter tôdas as notas 
da escala; os dois ramos, sendo muito 
compridos, passaram a chamar-se 
varas;

b) tubo de metal adicionado inte
riormente no têrço superior da flauta, 
para fazer descer o diapasão. Nas flau
tas de metal, a bomba é constituída 
pela espiga da seg. peça que enfia na 
primeira.

BOMBÁ, dança dos negros do Brasil.
BOMBARDA, (Vieira); BOMBAR- 

DO, (Fétis); a) “Instr. ant. de mf> 
delra, constituindo o baixo na família 
das charamelas. Era de grd. dimensões 
e tinha um som muito áspero e muito 
forte.

A própria charamela era também 
incluída no núm. das bombardas. Ha
via diversas espécies: o c.balxo de 
bombarda, denominado em it. bom- 
bardone, que. tinha duas oitavas de 
extensão desde o fã —., até fá ,; tinha 
quatro chaves e um tudel como do 
fagote. A seg. espécie era a bombarda 
média, afinada uma quinta mais alta 
do que aquela, abrangendo igualm. 
duas oitavas, de dó a dó 3. Havia mais 
o tenor das bombardas que se esten
dia de sol a sol .,. Os instr. agudos 
desta família eram constituídos pela 
charamela bastarda, denominada Ni- 
colo em italiano; pela charamela mé
dia e pela charamelinha. Assim como 
as charamelas eram contadas às vêzes 
no núm. das bombardas, também su
cedia o contrário, dando-se a estas o 
nome daquelas. A confusão de nomes 
na nomenclatura dos instr. sempre 
foi comum como ainda hoje (1890) é.

A bombarda era um dos instr. mais 
antigos na Europa e conhecido dos 
bardos gauleses; atribui-se mesmo a 
origem do nome a duas palavras do 
ant. idioma bretão; bom, som, e barz. 
bardo. No principio do séc. XVIII caiu 
em desuso” ;

b) um dos registros mais fortes do 
órgão, ordinàriam. de 16 pés, com 
bocal de palheta, havendo-os também 
de 8 pés. Nos teclados de pedais há 
sempre (?) 1 ou 2 registros de b., e 
os grandes órgãos modernos têm um 
outro de 32 pés denominado contra- 
bombarda” . (E. Vieira).

O registro francês bombarde tem, 
nos órgãos alemães, o nome de Posau- 
ne (trombone). Os alemães chama
vam a bombarda, numa corruptela da 
palavra: Bomhart, Bommert e Pom- 
mer; o de c.baixo: grosser Bassbom.- 
hart ou Bombaráone; o de tenor: Bas- 
setbomhart ou Nicolo; o de-contralto: 
Bombardo piccolo; a charamela: Bom- 
bardino.

O excessivo comprimento da b. le
vou à invenção do fagote (v. êste).

BOMBARDAO ou BOMBARDON, 
grande bombarda.

BOMBARDILLA, nome antiquado de 
uma peq. flauta.

BOMBARDINO, da família dos trom
bones de pistons.

BOMBARDONE, italiano, bombarda 
grande.

BOMBILHO, peq. bombo das socie
dades de bandurritas.

BOMBIX, BOMBIKOS, BOMBYS, 
gr., grande flauta dupla, com tubos 
de cana do lago Orchomene; chama
va-se também flauta beociana.

BOMBO, instr. de percussão que 
consta de uma caixa circular ou fuste, 
de madeira ou de fôlha de ferro mui
to delgada, tendo uma pele de cada 
lado, enrolada no arquilho, segura pelo 
arco e apertada por meio de uma 
corda nos instrumentos ordinários ou 
de parafusos de pressão nos mais 
aperfeiçoados.

Distingue-se do tambor em ser mui
to maior, ter uma posição horizontal 
e tocar-se usualm. com uma só baque
ta muito grossa que se denomina 
maceta.

BOMBULUM, lat., instr. rom., es
pécie de órgão de esfera, com 7 tubos, 
movido pelo sôpro humano.
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BOMBYKOS, v. bombix.
BOMHART ou BOMMERT, al., V. 

bombarda.
BONACCORDO, BUONACCORDA, 

antigo e peq. instr. de teclado, da va
riada família dos clavlcórdios, clavl- 
cimbalos, etc., mais brinquedo do que 
instr. musical.

BONANG, instr. javanês, formado 
de uma série de gongos montados em 
duas fileiras dentro duma moldura.

BONBALOU, trombeta marinha dos 
negros.

BONES, ingl., espécie de casta
nholas.

BOOGIC-WOOGIC, tipo de blues p. 
piano, usado por negros de Chicago.

BOQUILHA, é a parte dos instr. de 
palheta simples (clarinete, etc.) que 
o tocador comprime com os lábios. É 
um peq. tubo de ébano ou de marfim, 
talhado de um lado em forma de bisel 
e aberto do lado oposto; êste é corta
do na espessura do tubo, formando 
um assento, sôbre o qual se coloca a 
palheta. O assento é a parte essencial 
da boquilha e deve ser perfeitamente 
nivelado. A palheta é ligada ao assen
to pela braçadeira que consiste em 
dois anéis de metal, abertos e ligados 
entre si, munidos na abertura com 2 
parafusos de pressão, a fim de lhes 
graduar a circunferência.

Há boquilhas de metal, inventadas 
por Lefèvre, com um maquinismo es
pecial que permite modificar com a 
maior facilidade não só a compressão 
da palheta, mas também a posição do 
assento que é móvel. A boquilha é 
peça importante; os tocadores de cla
rinete dão tanto aprêço a uma boqui
lha, como os violinistas ao arco. (E. 
Vieira).

BOQUILHEIRO, estôjo para guar
dar boquilhas.

BOQUIM, v. bocal.
BORÁ, v. ave.
BORATIO, feiticeiro índio; v. Vene

zuela musical.
BORDA, v. bocal.
BORDADURA, it„ nota cambiata, 

ir. note d’appogiature, al. Wechselno-

te, é a segunda, maior ou menor, su
perior ou inferior, que substitui uma 
nota do acorde. Apresenta-se mais na
tural. quando, em tempo fraco, segue 
a nota do acorde e a ela regressa:

C) b. que provoca modulação; — D)
b. tríplice; — E) b. sucessivas.

BORDÃO, a) a nota prolongada e 
invariável na gaita de fole e na san
fona;

b) a corda mais grossa dos instr.;
c) corda de tripa ou de arame co

berta com um fio de cobre ou de pra
ta que lhe aumenta a grossura sem 
prejuízo da elasticidade, e permite 
maior tensão; v. corda;

d) a corda dupla estendida sôbre 
a pele inferior dos tambores que, vi
brando juntamente com a pele, dá ao 
som do instr. um timbre mordente, 
bem diverso do som cavernoso dos 
timbales e do bombo; chama-se bordão 
de tambor ou bordão de caixa; em fr.: 
timbre;

e) belo registro do órgão, de tubos 
de madeira com bocal de flauta, de 8 
ou de 16 pés; os organeiros port. dão- 
lhe o nome de flautado.

BORDELETO, instr. mencionado por 
Cerone em seu El Melopeo y Maestro, 
1613, que, segundo Pedrell, provàvelm. 
é o bajoncillo espanhol.

BORÉ, TORÉ, "flauta de bambu, o 
mesmo que muré, na opinião de J. de 
Alencar. G. Dias diz que o b. é um 
instr. musical de guerra, dá algumas 
notas, porém mais ásperas e talvez 
mais fortes que as das trompas. B. 
Caetano também chama mburé e mbi- 
r é ...  Sendo o b. fabricado com o
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bambu, com embocadura de jlageolet, 
dai lhe veio a denominação de flauta: 
e por causa de seu som estridente, de
vido ao comprimento e diâmetro da 
taquara-açu, (B. Caetano) deu-lhe a 
denominação de trombeta. ...O  Pa
dre João Manuel diz que o b. era afeito 
de taboca, gênero de canas tão gran
des e grossas, que delas fazem ótimas 
escalas. A esta taboca dá-se geralm. o 
nome de bambu; . . .o  b. completa a 
família das flautas indígenas, repre
sentando o baixo, como o fagote a dos 
instr. de duas palhetas em nossas or
questras” (C. Gondim).

BORNEO MUSICAL, v. índias neer
landesas.

BOSTON, valsa americana, de anda
mento moderado.

BOTAO, a) a extremidade inferior 
do arco com o parafuso que regula a 
tensão das sêdas;

b) a parte superior dos pistões, que 
serve de apoio aos dedos do tocador;

c) espécie de prego de ébano na 
parte interna das costilhas do violino 
e da viola, destinado a prender o es
tandarte por intermédio da presilha;

d) pequeninos pregos de marfim, 
osso ou ébano que prendem a parte 
inferior das cordas nos violões, etc.;

e) uma das formas dos registros 
no órgão.

BOTASILLAS, esp., toque de clarim 
de cavalaria.

BOTORY (BOTURI). conjunto de 
seixos, sementes, conchas, dentes, pre
sos em fibras e atados nos tornozelos 
dos dançarinos, para marcar o com
passo das danças.

BOTUTO, bototo, bututo, fotuto, fu- 
tuto, potuto, pututo, instrumento ín
dio; v. Venezuela musical.

BOUANG ou KROME, instr. malaio, 
formado por bacias de cobre de vários 
tamanhos.

BOUBNI, tantã (tamtam) de guer
ra. dos russos.

BOUCHÉ, fr„ a) no órgão: tubo 
coberto; b) nas trompas: com sur
dina.

BOUK, clarim de metal dos caçado
res nômades, árabes.

BOUKOLOS, dança pastoril dos an
tigos gregos.

BOULANGÈRE, fr., dança familiar, 
conhecida também por rigaudon, fr.

BOULOU, harpa de 10 cordas, dos 
negros da Senegâmbia.

BOUNI ou BOUNY, nome antiquís
simo da primitiva harpa dos egípcios, 
com 7 ou 8 cordas.

BOURBUI, trombeta de guerra, an
tiga, dos russos.

BOURDON, fr., a) o sino mais alto 
do campanário;

b) v. bordão.
BOURET, fr., ant. trompa de caça. 

de bronze ou de chifre de búfalo, 
usada no exército romano.

BOURI, grd. trombeta na fndia; v. 
grav. pág. 93.

BOURRÉE, fr., borea, it., dança e 
ária popular do Auvergne em compas
so quaternário, com compasso inicial 
incompleto e freqüentes notas sinco
padas.

BOUTADE, fr., nome ant. de bailes 
improvisados.

BOUTALOU ou BONTALOU, tambor 
dos negros de Bllba, feito dum tronco 
de árvore, coberto dum lado com pele 
de cabra.

BOXIMANES, v. África musical.
B QUADRATUM, v. diesis.
BR., apreviação alemã de Bratsche. 

viola (de orq.).
BRABANÇONNE, fr., empregado co

mo substantivo; brabantina, de Bra- 
bante. Hino nac. da Bélgica.

BRAÇADEIRA, a) anilho aberto, 
de metal, que no clarinete une a pa
lheta à boquilha, apertando-as por 2 
parafusos;

b) bainha feita de couro que, nos 
tambores e bombos de sistema ordiná
rio, cinge a duas e duas as voltas da 
corda, comprimindo o arquilho sôbre 
a pele. (E. Vieira).

BRAÇO, a parte superior e alonga
do dos instr. de corda, compreendendo 
o cepo (a parte inferior formando ân
gulo) e a cabeça (a extremidade su
perior) ; colado ao braço está o ponto. 
sôbre o qual se estendem as cordas.

www.obrascatolicas.com



I l l Brasil

Nome ital. manicho, al. Hals, fr. 
manche.

BRADADO, é no canto da Passio 
(“Paixão” da Semana Santa), a parte 
que cabe à voz mais aguda dos 3 can
tores: Cristo (baixo), cronista (mé
dia) e turba ou sinagoga (aguda); 
cabe a esta última voz também a pa
lavra de Pllatos.

BRAGUINHA, o mais acarinhado 
dcs instr. madeirenses, o cavaquinho
do continente. O nome provém, segun
do o P. Fern. Aug. da Silva em “Elu
cidário Madeirense” , de braga, antigo 
traje dos camponeses, chamados bra
gas; daí: tocadores de b. As cordas 
são afinadas, a começar por baixo, em 
ré. sol, si, ré, 1. é, a 2.il inversão do
acorde de sol. O b. tem 17 tastos, 51 
cm. de comprimento, 23 de caixa har
mônica, 15 na maior largura; hoje, é 
construído ta m b é m  em tamanho 
maior. Serve de instr. cantante e de 
acompanhador, tratado, então, como 
o rajão (v. êste). É chamado ainda de 
machetinho.

BRAMIDO, rugido de feras, do mar, 
do vento, etc.; voz ameaçadora.

BRANCA, a) são chamadas de 
brancas vozes fracas, veladas, doen
tias; b) outros entendem por b. a 
voz de soprano e de contralto, em opo
sição à escura do tenor, barítono e 
baixo.

BRANDA, it., BRANLE, fr., BRAW- 
LE, ingl., ant. dança francesa de an
damento vivo; formava-se roda. can
tando ao mesmo tempo uma ária curta 
ccm ritornello no fim de cada copla.

BRANDONS, fr., dança francesa do
1 .° domingo da quaresma, em redor 
duma fogueira, ao canto de hinos re
ligiosos.

BRANLE, v. branda.
BRASIL CANTANDO, O — Canções, 

modinhas e outros cantares. . .  com 
acomp. de piano, por Frei Pedro Sinzig
O.FM. 1937; — 19 x 28 cm., 424 p.

BRASIL MUSICAL. Portugal que 
descobriu o Br., Influiu poderosam.
em sua música; o índio contribuiu 
pouco; o prêto africano multo mais.

Franciscanos serviram-se da mús. na 
catequese dos indlos; os Jesuítas, che
gados meio séc. depois, o fizeram em 
escala maior e com grandes resulta
dos. Já em 1549, o Jesuíta P. Nóbrega 
iniciou na Bahia um curso de mús. Os 
seus confrades organizavam autos e 
mistérios. No séc. XVIII foram aber
tas, em Olinda, oficinas de órgãos e 
outros instr. As várias Ordens monás
ticas cultivavam o canto greg., pos
suindo, em parte, preciosos manuscri
tos. De norte ao sul, em Minas, etc.. 
havia não pouca atividade musical. 
Surgiram casas de óperas, no século 
XVIII, na Bahia, em Recife, Belém, 
Rio, S. Paulo, Pôrto Alegre, Campos 
dos Goitacás, Ouro Prêto, Cuiabá etc.

A Côrte port., chegando em 1808 ao 
Rio de Jan., aí encontrou um grande 
músico, glória do Br., o padre José

D. João VI, ouvindo o P. José Maurício 
(Seth, O Brasil pela Imagem)

Maurício Nunes Garcia, compositor de 
estupenda fluência, a quem o próprio 
Marcos Portugal, vindo do Reino, teve 
que respeitar. Os conventos em parte 
tinham bons músicos; a Capela Impe
rial influía muito no cultivo da arte; 
o próprio D. Pedro I escrevia compo
sições para a sua capela; o estilo sacro 
desta, porém, muitas vêzes deixou que 
desejar.

Nas cantigas, Renato de Almeida 
(Hist. da Mús. Bras.) distingue: mo
dinhas, lundus, ladainhas e benditos, 
cantos de candomblés, desafios, canti
gas de roda, pregões, romances e xá-
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caras, lista que êle mesmo aumenta e 
explica.

Francisco Manuel da Silva (1795- 
1865) fundou um conservatório (1841) 
e deu ao Brasil seu eletrizante Hino 
Nac., enquanto Carlos Gomes (1836- 
96) escreveu o maior núm. de óperas 
tv. estas). De lá para cá. R. de Al
meida distingue entre mús. de inspi
ração européia (Leop. Miguéz, Henr. 
Oswald, Artur Napoleão, etc.), ten
dências nativistas (Brasilio Itiberê da 
Cunha, Alex. Levy, Alb. Nepomuceno, 
Franc. Vale, Barroso Neto, Franc. Bra
ga, etc.) e contemporâneos (Vila- 
Lobos, Lorenzo Fernandez, Franc. Mi- 
gnone, Camargo Guarnieri. Assis Repu
blicano, Eleazar de Carvalho, J. Octav. 
Gonçalves, José Siqueira, etc.).

No piano, instr. predileto, sobressaí
ram, depois de A. Napoleão, avultado 
núm. de contemporâneos, bem como 
no canto e em vários instrumentos.

A vida orquestral muito ganhou com 
a regência, durante anos, de Eugen 
Szenkar, e a conseqüente fundação, 
por J. Siqueira e outros, da Orq. Sinf. 
Bras.; pelas visitas de E. Kleiber 
(regendo a Orq. do Teatro Nac.) e 
outros; surgiram bons regentes na
cionais.

LIT. — Almeida, Benedito Pires de
— A Mús. em Tietê (Rev. do Arq. de 
S. Paulo, -84); — Almeida, Renato — 
Hist, da Mús. Bras., 2.a ed„ Rio 1942; — 
Alvarenga, Oneida — Cateretês do Sul 
de Minas (Rev. do Arq. n.° 37, S. Paulo, 
1937); Comentários a alg. cantos e 
danças do Brasil; — Amaral Jr., Ama
deu — Reisado, Bumba, meu boi e 
Pastoris (Rev. do Arq., S. Paulo. t. 64);
— Anais do 1.° Conjgr. da Língua Nac. 
Cantada, S. Paulo, 1938; — Andrade, 
Mário de — Compêndio de Hist, da 
Mús.; — Congos (Lanterna Verde, 
n.° 2), — Maracatu (Espelho, VI, 
1935), — Ensaio sôbre Mús. bras.. — 
Modinhas Imperiais, S. Paulo, 1930. — 
Mús. do Brasil, Curitiba. S. Paulo, Rio, 
1941. — Mús., doce Mús., S. Paulo, 
1934, — A Mús. e a Canção Populares 
no Br., Rio, 1936; — A Nau Catarineta

(Rev. do Arq.. S. Paulo. n.° 73) — Ori
ginalidade do maxixe (Ilustr. Mus., 
Set. 1930). — Pastoris do Natal (Ilustr. 
Mus., Dez., 1930); — O samba rural 
paulista (Rev. do Arq., S. Paulo. n.° 
41); — Azevedo, Dr. Moreira de — 
Biogr. do P. José Maurício Nunes Gar
cia (Rev. Inst. Hist. Geogr. Br., t. 34»;
— Biogr. de Franc. Man. da Silva (1.
c. t. 31); — Barbosa, J. Rodrigues. — 
Um séc. de Mús. Br., “Est. de São 
Paulo”, de 9 a 19 de set. 1922; — Bar
bosa, Orestes — Samba, sua hist., seus 
poetas, sua mús. e seus cantores, Rio. 
1933; — Barbosa Rodrigues, João — 
O canto e a dança dos silvícolas (Rev. 
Bras. I X ) ; — Benjamin, J. Kisman — 
Esboços mus., Rio, 1884; — Betten
court, Gastão de — Compositores bras. 
contempor., Lisboa, 1934; — Glauco 
Velasquez, Lisboa, 1936. — Alex. Levy, 
Lisb., 1936. — Recital de Mús. Br.. 
Llsb., 1936, — Carlos Gomes, Lisb.. 
1937, — Mais alg. compos, bras., Lis
boa, 1940, — Bocanero Jr., Silo — O 
Teatro na Bahia, — Hist, breve da 
Mús. no Brasil, 1945; — Brito, jolumé
— Carlos Gomes, S. Paulo, 1936; — 
Brum, Marciano — Através da Mús.. 
Rio, 1897; — Cascudo, Luis da Câmara
— Instr. mus. dos Negros do Norte do 
Br. (Movimento Bras. I, n.° 3); — Va
queiros e Cantadores. Pòrto Al., 1939;
— Cernicchiaro, Vincenzo — Storia 
delia Mus. nel Brasile. Milano, 1926;
— Chagas Batista, p. — Cantadores e 
poetas populares, Paraíba, 1928; — 
Correia de Azevedo, Luiz Heitor, — 
Dois peq. Estudos de Folclore mus.. 
Rio, 1938, — Relação das óperas de 
Autores Br.. Rio, 1938, — Escala, ritmo 
e melodia na mús. dos índios br.. Rio. 
1938; — De Benedictis. Savino — Ter
minologia Mus., S. Paulo, 1941; — Es
trada, Osório Duque — Trovas do Nor
te (Arq. da Bibl. Nac.. v. 40); — 
Fleiuss, Max — Fr. Manuel e o Hino 
Nac., Rio, 1917; — Fonseca, Euclides 
da — Um séc. de vida mus. em Per
nambuco (“Diário de Pern.” , ed. do 
Centenário. 1825-1925); — Fróes, Sil
vio Deolindo — A mús. na Bahia (Diá
rio Of. do Est. da Bahia. 1923); —
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Gallet, Luciano — Estudos de folclore, 
Rio, 1934; — Gomes, Ant. Omar — A 
Chegança, Rio, 1941; — Gomes, Ta- 
pajóz — Franc. Braga, Rio, 1937; — 
Gouveia, Daniel — Folclore br., Rio, 
1926; — Hornbostel, Erich M. von — 
Musik der Makuschi, Taulipáng und 
Yekuaná (em Koch-Grünberg: Vom 
Roraima zum Orinoco, Stuttgart, v. 3, 
1923); — Houston, Else — La Musique, 
la Danse et les Cérémonles Populaires 
au Brésil (“Art. Popul.’’, Prague, 1927, 
t. II, — Chants Popul. du Brésil. Paris, 
1920; — Imbassahy, Artur — Hist, da 
Müs. no XIX Séc. ("Jom. do Br.”, 
7-9-1922); — Izikowitz, Karl Gustav — 
Musical and other sound Instruments 
of the South Amer. Indians, Gotem
burgo, 1935; — Krehbiel, Henry Ed
ward — Afro-American Folksongs, N. 
York, Londres, 1913; — Lavenère, Luiz
— A mús. em Alagoas, Maceió, 1928;
— Lima, Augusto — A mús. no Br. 
(“Bras. Central", n.° 3); — Lima, José 
Ramos de — Hlst. da Mús., Belo Horlz., 
1907; — Lima, Rossini Tavares de — 
Vida e época de José Maurício, São 
Paulo, 1941; — Lira, Mariza — Brasil 
Sonoro, Rio, 1938; — Chiquinha Gon
zaga, Rio, 1939; — Luper, A. T. — The 
Muslc of Brazil. 1943; — Magalhães, 
Basílio — O folclore no Br., Rio. 1928;
— Melo, Guilh. T. P. de — A Mús. no 
Br., Bahia, 1909; — Morais Filho, Melo
— Cantores bras., Rio, 1900, — Can
cioneiros de ciganos, Rio, — Serenatas 
e Saraus, Rio; — Moreira da Silva, M.
— A Mús. no Br. (Ilustr. Br., set. e 
out. 1922); — Mota, Leonardo — Vio
leiros do norte, S. Paulo, 1925, — Can
tadores, Rio, 1921; — Muricy, Andrade
— Mús. Br. Moderna (Rev. da Assoe. 
Br. de Mús., n.° 1); — Folhetins se
manais, desde anos, no "Jornal do 
Commercio” (IV. f . ) ; — Nogueira da 
Silva, M. — Gonçalves Dias e suas poe
sias musicadas ("Jorn. do Com’’ .. Rio, 
10 nov. 1935); — Pádua, Marina de — 
A vida gloriosa de C. Gomes, Rio, 1936;
— Paixão, Múcio da — Teatro no Br., 
Rio; — Penteado, Fausto Prado — 
A Mús. em S. Paulo (“Correio Paul.” . 
7-9-1922); — Pereira. Américo — O

Maestro • Franc. Valle, Rio, 1923; — 
Pereira da Costa, Franc. Aug. — Folc
lore Pernamb. (Rev. Inst. Hist. Geogr. 
Br., t. X V ); — Pinto. Alexandre Gon
çalves — Chôro, Rio, 1936; — Pires. 
Cornelio — Sambas e Cateretês, São 
Paulo; — Pôrto Alegre. Manuel de 
Araújo — P. José Maur. Nunes Garcia 
(Rev. Inst. Hist. Geogr. Br., t. X IX »:
— Querino, Manuel — Costumes afri
canos no Br., Rio, 1928. — Teatros na 
Bahia, (Rev. Inst. Hlst. Geogr. da 
Bahia, n.° 25), — Artistas Baianos. 2.n 
ed., Bahia, 1911; — Ribeiro, João — O 
folclore, Rio, 1919; — Rodrigues de 
Carvalho, Cancioneiro do Norte, Paraí
ba do N., 1928; — Romero, Sílvio — 
Cantos Popul. do Br., 4.tt ed. Rio, 1907;
— Sanmartins, Olinto — O Teatro em 
Pôrto Alegre no séc. XIX, 1940; — 
Santos, Iza Queiroz Santos, Origem e- 
Evolução da Mús. em Portugal e sua 
influência no Br., 1942; — Seidl. Ro
berto — Carlos Gomes. Rio, 1935; — 
Sete, Mário — Maxambombas e ma- 
racatus. Recife, 1938; — Silva, Lafaie- 
te — Hist, do Teatro Br.. Rio, 1938. — 
Figuras de Teatro, Rio, 1928; — Sinzig. 
Frei Pedro — Música Sacra (no e.** 
ano); — O Brasil Cantando (folklore, 
p. piano e canto); — Sousa, Elói de — 
Os últ. Cantadores do Nordeste (“Diá
rio de Pernamb.” , ed. do Centen., 1825- 
1925); — Taunay, Vise. de — José 
Mauricio N. Garcia. S. Paulo, 1930. —
— José Maurício e Carlos Gomes, São 
Paulo, 1930; — Teixeira José A. — 
Folclore Goiano, S. Paulo, Rio. 1941;
— Vale, Flaussino Rodrigues — Ele
mentos de Folclore mus. br.. S. Paulo. 
1936; — Vaz de Carvalho. A vida de 
Carlos Gomes, Rio, 1936; — Vila-Lobos. 
Heitor de — A Mús. Nacionalista no 
Govêrno Getúllo Vargas, Rio.

v. danças; — índios br.; — mús. sa
cra no Br * — óperas br. Os grandes 
diários do Rio, S. Paulo, etc., costu
mam ter redatores especiais de sua 
seção musical.

BRATSCHE, al., viola ou violeta.
BRAUTLIED, al., epitalâmio, canto 

nupcial.
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BRAVURA, arrójo, valentia,.grande 
técnica.

BREIT, ai., largo.
BREU, v. colofônio.
BREVE, do lat. brevis, som de curta

duração, representado, desde o século 
XI, por uma figura quadrada; valia 
antigam. 3, hoje 2 semibreves; os com
pêndios modernos costumam excluí-la 
do núm. das figuras usuais.

BREVIÁRIO, do lat. breviarium -■= 
resumo, livro que contém o Oficio Div., 
a que, dlàriam., està obrigado o sacer
dote, desde a sua ordenação de sub- 
diácono. As partes do b., tôdas elas 
recitadas ou cantadas em igrejas mais 
importantes e em conventos, são: Ma- 
tutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta,
Nona, Vesperae, Completorium (v. 
êstes).

As Ordens monásticas usam de bre
viários com ofícios dos Santos de sua 
Ordem, e com algumas variantes.

BRIDGE, ingl., cavalete.
BRIHATI, a kinnari-vina de tama

nho grande.
BRINDE, a) discursos ou alocuções 

à mesa; — b) canto alegre, para re
feições.

BRINQUEDO, gênero de canto de 
crianças.

BRIOSO, lt„ brilhante.
BRISÉ. fr.. arpejado.
BROADCASTING, ingl., irradiação.
BRONZE, às vêzes sinônimo de sino;

v. êste.
BRISSEX, guitarra ant. de 2 cordas.
BROCA, v. bocal.
B ROTUNDUM, lat., v. B.
BRUITISME, fr., futurismo musical.
BRUMMSTIMME, al., voz à bôca fe

chada.
. BRUNETTE, fr., ant. canção fr., es

pécie de romança, usada também na 
mús. de câmara.

BRUSTSTIMME, al., “voz*do peito".
BRYDALICA, ant. dança de homens 

gregos com máscaras de mulher, de 
caráter lúbrico.

B SHARP, ingl., si sustenido (= ãó ).
BUA, "corruptela do vocábulo indí

gena boa ou mboa, cobra... A dança

do b. é também uma mistura cabocla 
e africana". (Aifredo Brandão: Os ne
gros na história de Alagoas).

BUCA, EMBUCA, clarim árabe.
BUCAL, relativo à bôca (no canto, 

etc.).
BUCCIN, fr., ant. trombone baixo 

das bandas militares, chamado pelos 
portuguêses de trombone boca de bi
cha, por terminar numa cabeça de 
dragão.

BUCCINA, tuba curva, ou cornu, lat., 
trompa dos romanos; grav. p. 93, 4; 
— BUCCINATOR, lat., trombeteiro dos 
romanos.

BUCHE, fr., caixa larga com alg. 
cordas metálicas, feridas com o pole
gar ou um plectro; é, segundo Pedrell, 
o primeiro tipo da cítara horizontal; 
os flamengos chamavam-na de noor- 
dische Balk.

BUCO, it., abertura dos instr. de so
pro; pl. BUCHI.

BUCSEN DE VARAS, BUCSEM, 
BUCCIN, (fr.), SERPENTAO, antigo 
instr. de metal com 2 tubos em forma 
de bomba, de largas dimensões. É da 
família dos trombones de vara e ter
minava com uma cabeça de serpente. 
O som era rouco, a embocadura sem 
segurança, o sistema de varas rudi
mentar. Inventado pelo ano de 1590, 
desapareceu há mais de um século.

BUESUERG, v. Arabia e Pérsia mu
sicais.

BUFFET, fr., frontispício de órgão.
BUFFO, it., cômico; v. ópera cômica.
BUGLE, ingl., corneta de pistões; 

trompa de caça; saxhorn-contralto.
BÜHNE, al., palco.
BUISINE, ant. instr. de metal, de 

sôpro, usado desde os fins do séc. XII 
até os do séc. XVI.

BULAFO, v. bálafa.
BULGÁRIA MUSICAL. — O povo 

eslavo, chamado búlgaro, ocupa não só 
a B„ mas encontra-se também nos 
países vizinhos, na Rumânia (Dó- 
brudsch), Turquia (Trácia), Iugoslávia 
e Grécia (Macedônia), na Bessarábla, 
Valaquia e no Banat, professando ge- 
ralm. a religião grego-ortodoxa. Os
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costumes são simples; conservaram-se 
os trajes antigos que, nas mulheres, 
são de côres vivas. Os búlgaros gos
tam imensam. de cantar; a poesia po
pular, de glorificação da mulher, con
tinua sendo cultivada. É forte a influ
ência da Rússia, muito menor a do 
ocidente. Sem exclusão do canto herói
co, a música pop. por excelência é a 
dança de ritmos irregulares e varia
dos, sendo o instr. predileto a gaida 
(gaita de foles) e a gusla, com uma só 
corda. A liturgia era a dos russos, até 
ser adotada a da Igreja grega, no 
século XIX.

Iniciou-se maior atividade musical 
em 1900, sobressaindo P-ancho Vladi- 
gerov (n. 1899). Da mús. antiquíssima 
sobrevivem alguns exemplos, com rit
mo de rapsódia, intervalos incertos e 
ornamentos mlcrotônicos.

L/T. — em língua búlg. as obras 
de Zlatarski, Radeff, Staneff; — Pa- 
noff, Die altslavische Volks- und Kir
chenmusik (Bücken’s H a n d b u c h , 
1930); idem, Die Volksmusik der Bul
garen (Melos, IV, H. 1); Obreschkoff, 
Das bulgar. Volkslied, 1937; — Mark- 
how-Sandhage, Bulgarische Volksmu
sik (Neue Musikzeit. Stuttgart, 1917, 
p. 150); — Abadjiejf, Le Folklore mu
sical bulgare (La Bulgarie, n.° 456); 
— Kamburov, Bulgarskta Muzika v 
Svojeta Minala i dnes, Varna, 1926; — 
St. Djoudjeff, Rythme et mesure dans 
la musique populalre bulgare, Paris, 
1931.

BÚLGARO, TANBUR, mandolina 
grande; v. tanbur.

BULTJLÚ, nome antiquado do far
sante que, sozinho, representava nas 
cidades e aldeias, mudando de voz con
forme o respectivo personagem.

BUMBA-MEU-BOI, ou rancho de boi, 
divertimento dos vaqueiros do sertão 
que tinham como figura central um 
boi em grosseira imitação, na pele do 
qual se ocultava um conhecedor dos 
passos característicos. O rancho entra
va cantando em côro, sendo o vaquei
ro representado por um negro ou ca
boclo em trajes grotescos. O boi, final

mente, cai morto, levantando-se ao 
som da toada. No tempo do Natal, o 
bumba-meu-boi terminava com alusões 
ao Menino-Deus.

Em outras ocasiões representava-se 
o corte do boi, com a partilha figu
rada dos retalhos, entre risos e ga
lhofas gerais, v. Oneyda Alvarenga. 
Comentários a alguns cantos e danças 
do Brasil, — na “Revista do Arquivo" 
n.° 80, p. 234/5.

BUNGEACAS, instr. popular filipi- 
no, consistindo numa cana rachada 
numa das extremidades e provida de 
um buraco.

BURDEN, ingl., volta regular duma 
frase musical; espécie de estribilho.

BURLESCO, it., idem em português: 
— BURLETTA, it., opereta cômica.

BURRA, calabaça de vina; p. índia.
BURRINHA, RANCHO DA BURRI- 

NHA, divertimento popular de classes 
menos abastadas, na noite de Reis. 
Um dos participantes atava à cintura 
uma cara de burro, simulando estar 
montado, sendo a mús. tocada por 
violas, ganzás e pandeiros.

BURUGA ou BANKU, grande trom
beta da india.

BUSCA TIBIA, lat., primitiva flau
ta, dos ossos dum animal.

BUSELIK, nome de um dos modos 
árabes; v. Arábia e Pérsia musicais.

BUSÜRG, tom árabe; v. Arábia mu
sical.

BUTORí, conjunto de dentes de ani
mais, conchas, sementes em cordéis, 
que os índios do Brasil amarravam 
no tornozelo.

BUTUTO, v. botuto.
BUXUM, flauta grega, de madeira.
BUZINA, peq. corneta sem volta, 

com palheta metálica dentro do bocal. 
Dá apenas um único tom, forte, pelo 
que é usada nas caçadas, estradas de 
ferro, etc. Há outras buzinas com um 
pistão, que pode dar dois sons dife
rentes; denominam-na os fr. corne 
d’appel.

BUZIO, instr. dos índios do Brasil.
BUZURK, BUZRUCH, modo árabe, 

usado em cantos tristes.
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c
C — a) nome que, na Alem. etc., 

-dào à nota chamada no Bras., na It., 
Esp. etc., de dó;

b) clave que, do mesmo modo, no 
Bras, tem o nome de dó; é, com a de 
î  (nosso fd ), a que, desde a invenção 
das linhas horizontais da pauta, foi 
escolhida para fixar o lugar da nota 
c (dó), respectivam. /  ( /á ) , por serem 
estas duas notas precedidas por um 
meio tom: e (mi), h (si) ; a forma da 
clave de c (dó), hoje um C invertido 
(.)), originou-se da própria letra c;

c) nas partes impressas ou escritas 
para cantores, o c significa cantus ou 
discantus; C 1 =  1.° soprano; C 2=2.° 
soprano;

d) evoluído dum meio círculo (em 
pé)., o C indica o ritmo quaternário 
duma mús.; o C (atravessado por li
nha vertical) o binário;

e) como abreviação o c significa 
con, it.: c. b.=eol basso (com o baixo) ; 
— c. 8va=coll’ ottava (com a oit.) ; —
o. J.=cantus firmus (cantochão) ; —
d. c.=da capo (do princípio) ;

f) nos neumas medievais, c signi
ficava cito, ou celeriter (depressa).

CABAÇA, vaso feito da parte madu
ra do cabaceiro, depois de esvaziado 
do miolo; serviu para grande núm. de 
instr. de música.

CABALETTA, it. (melhor: cavati- 
netta) : peq. ária.

CABEÇA, é a parte superior dos 
instr. de corda que, em lugar de espi
ral, às vêzes tinham (e têm) a for
ma duma cabeça. Exemplo célebre, a 
cister Virchis com o busto de Lucrécia 
Romana (reprod. em Kinsky: “Hist. 
da Mús. em estamoas” , 1929, og. 141).

CABINET D’ORGUE, fr., caixa de 
órgão.

CABISCOL, chefe do côro ecles., 
"Chantre, dignidade que, num cabido, 
colegiada, ou mosteiro tem a seu cargo

a prefeitura, e govêrno do côro, entoa
ção do canto, regulamento e decência 
dos Div. Ofícios. Os bons latinos lhe 
chamariam: Chori vel Cantorum Prae- 
fectus; na Latinidade mais infima se 
disse: Cabiscolaris, Caposcholus, Ca- 
piscolius, Caput Scholae, Caput Scho- 
laris, Caput Colista, etc. Os Espanhóis 
e Franceses ainda em os nossos dias 
lhe chamavam Capiscol’’ (Viterbo, 
Elucidário).

CABO, v. baquetas.
CABOCLINHO, “bailado popular 

dramático organizado em cortejo em 
que figuram c. de vinte índios, que 
simulam combates” (Peq. dic.).

“Trata-se de uma reminiscência 
ameríndia, pois cantam a história da 
descoberta do Brasil, o encontro do 
índio com os homens d’olhos azuis 
que caboclo admiro/u muito, o desen
gano quando êste compreendeu que 
Cabral tinha vindo para fazer o mal, 
as lutas e o heroísmo com que teve 
de bater-se... Os caboclinhos de Ta- 
peraguais, que têm sede no mocambo 
de Afogados, saem para a rua, ao som 
desta marcha, tocada por uma gaita 
que é o instr. solista, pois o tarol, o 
caracaxá e os arcos servem n. o acom
panhamento.” (R. Almeida, que dá 
uma amostra da melodia).

A dança, "variada e riquíssima, com 
saltos, pulos, avanços e recuos, é um 
jôgo de movimentos céleres e ritma
dos, de perfeita dança ginástica. A 
habilidade dos dançarinos é espanto
sa e, coreogràficam., é o bailado mais 
notável do nosso populário.” (idem, 
página 274).

CABRIOLA, salto de cabra; passo 
de dança.

CABUNDAS, COROAÇAO DOS REIS 
— v. negros.

CAÇA E MÚSICA. A c., freqüentem., 
ocupa lugar importante na vida indi
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vidual e social, tendo criado associa
ções de caçadores, ramos especiais de 
literatura e avultado núm. de têrmos 
técnicos. Assim, a caça não possui só 
um instr. próprio, a trompa de c., mas 
reflete da canção popular e das obras 
dos mestres. O folclore al., por ex., 
tem tôda uma série de canções de c., 
com melodias e ritmos que lembram 
a trompa de c.; o popular Im Wald 
und auf der Heide termina:

O 2.° exemplo é das “Estações” de 
Haydn.

CACCIA, it„ caça; daí: corno di 
caceia, oboé di caccia etc.

CACHUCHA, esp., dança e canto esp. 
em ritmo ternário e andamento mode
rado; a c. é dançada por um único 
par, que, aos poucos, acelera os movi
mentos dos pés e das castanholas.

CACOFONIA, gr. (kakós, mau, e 
phonê, som ); — CACOFÔNICO, efeito 
desagradável de sons desafinados ou 
dissonantes (o oposto à eufonia).

CACORÍTMICO, CACORITMO. rit
mo confuso ou defeituoso.

CADEIA, (ou ALMA), é a peq. tra
vessa colada dentro do tampo harmô
nico dos instr. de corda, com o fim 
de reforçar o tampo e de aumentar a 
vibração. £ usado também em núm. 
de 4 a 6, no tampo harmônico dos 
pianos.

CADÊNCIA, a) movimento para o 
repouso. “Cadência, Communia, Coro- 
na, Caldeirão — Todos êstes têrmos 
significam. o mesmo, e servem para 
notar que se deve parar algum tem
po, fingindo que se acaba ali a Músi
ca". (Fr. Dom. de S. José Varella:

“Compêndio de Música” , Pôrto, 1806. 
página 12).

Agnello França: “terminação de
uma frase ou de um membro de frase. 
As cadências mais usadas são seis: 
perfeita, imperfeita, interrompida, a 
dominante, plagal e a evitada". A per
feita vai do acorde da dominante ao 
da tônica, ambos no estado funda
mental; — a imperfeita, dos mesmos 
acordes, leva a uma inversão; — a 
interrompida faz seguir o acorde da 
dominante pelo do sexto grau. ambos 
no estado fundamental, ou ainda de 
outro grau; a dominante pára no 5.° 
grau; — a plagal pratica-se geralm. do
4.° grau (sem exclusão de outros > 
para o da tônica;

as meias-cadências repousam geral
mente sôbre o acorde da subdom. ou 
a prim. inversão da dom.

“As cadências no trecho musical 
correspondem à pontuação no trecho 
literário. Assim, a cadência perfeita 
corresponde ao ponto final” . (Agn, 
França).

b) trecho brilhante para o solista, 
intercalado na peça intr. ou orq., for
mando, em obras mais recentes, parte 
integrante com a peça.

Os ital. usam os têrmos cadenza ad 
libitum (facultativa), c. d’ingano, c. 
finta, c. sfuggita, (interrompida).

CADERETA, esp., órgão peq. com te
clado suplementar, colocado dentro de 
órgãos possantes.

CAECILIENVEREIN, al., associação- 
dcs cultores da mús. sacra de língua 
al.. fundada em 1868, pelo padre Franz 
Wltt, aprovada em 1870, pelo Papa 
Pio IX. Reformou a mús. das igrejas, 
propagou eficientem. o canto greg. e 
produziu grande núm. de composito
res sacros. Estimulou a fundação de 
muitas escolas de mús. sacra, de re
vistas, livros e milhares de composi
ções, propagandeie de tal modo que 
as associações paroquiais formavam 
federações diocesanas, com escolas e 
congressos próprios. Os Congressos 
Gerais;: muitas vêzes visitados por mú
sicos de outros países; marcavam
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época no desenvolvimento da arte 11- 
túrglca. — O nazismo interrompeu a 
grandiosa ação dos C.

CAIPó, “nome de uma tribo indíge
na que dominava Goiás, S. Paulo e 
Minas Gerais; bailado pop. do ant. 
S. Paulo, em que os dançarinos mas
carados se vestiam de palha.’’ (Peq. 
Dic.) — "Não tem cantigas, e a mús. 
é uma rítmica de batidos elementar, 
se a isso se pode chamar de música.’’ 
(Ren. Almeida, p. 265).

CAI BOM, CAI DAN BÀO, CAI DAN- 
DAY. CAI DAN NGUYET, CAI DAN 
THAPLUC, CAI DAN TY, CAI Mô, CÁI 
KEN DOI, CAI NAO BAT, CAI NHI, 
CÁI TAM, CAI TRONG, CAI TRONG- 
BOC. CAI T R O N G  GIANG, CAI 
TRONG QUAN, CAI THIÈU CANH, v. 
Indochina musical.

CÁI-SINH, castanholas; v. Birmânia 
musical.

CAIXA, ou TAMBOR, fr. caisse, ins
trumento redondo, de fusto de latão 
ou de madeira, coberto de ambos os 
lados de pele de vitela que, por meio 
de parafusos, pode ser apertada, pro
duzindo então um som mais claro. Um 
lado é provido duma corda de tripa 
que. com cada pancada dada na pele 
oposta, vibra, produzindo som estri
dente, áspero. Sem essa corda, o som 
da caixa é breve e surdo;

a CAIXA CHATA, C. TAROLA ou 
simplesm. TÁROL, fr. caisse plate, 
tem o fuste muitíssimo baixo; — C. 
DE RUFO tem o fuste de madeira mais 
alto do que o da c. (ou c. forte) e 
dispensa o bordão ou timbre; seu som 
é cavernoso, pouco forte; chama-se 
também timbalão.

a grande c. tem o nome de bombo 
<gran tamburo, it., grosse caisse, fr., 
Bassdrumm, ingl., grosse Trommel, 
alemão).

Não sendo afinada a caixa, a sua 
parte na banda ou orquestra é marca
da apenas seg. o ritmo.

£ proibido expressm. o uso da caixa 
na igreja.

CAIXA DE MÚSICA, c. com cilindro 
crivado de pontas que, ao girar o cllln-

dro, ferem finas lâminas de aço, pro
duzindo mús. delicada, com efeitos 
picantes de passagens rápidas, arpe- 
jos, etc. O movimento do cilindro é 
produzido por um mecanismo de relo
joaria.

CAIXA DE RESSONÂNCIA, table 
d’harmonie, fr., Sounâboard ou Belly, 
ingl., a) o corpo principal dos instr. 
de corda, constando de tampo supe
rior e inferior, chamando-se aquêle 
tampo harmônico; êste, fundo; os la
dos, costilhas. O tampo harmônico 
não acompanha as vibrações transver
sais, nem deve fazê-lo, pelo que são 
coladas costilhas que cruzem, em ân
gulo reto, as fibras da madeira. As 
vibrações do tampo harmônico são 
moleculares, correspondendo à fôrça 
produtora, enquanto seu período é in
dependente da corda; como, no entan
to, cada nova vibração da corda pro
voca novas vibrações moleculares, 
cujas mudanças de intensidade mos
tram o mesmo periodo como as da 
corda, o tampo harmônico, em tôda a 
sua extensão, transmite ao ar impul
sos periódicos de acôrdo com os do 
som. £ assim que um bom tampo har
mônico reforça simultâneam. o con
junto dos sons, não sons isolados;

som de cordas sem tampo harmô
nico é excessivamente fraco, por ser 
multo estreita a parte que transmite 
as vibrações ao ar. Dai também a im
portância da bôca dos instr. de sôpro;

b) espaço vazio, nos teatros e salas 
de concêrto, geralm. debaixo da orq.. 
deixado pelos arquitetos para o refor
ço dos sons.

CAIRÉ, canto religioso introduzido 
pelos missionários “p. as festas relig. 
de S. Tomé, S. Antônio, S. João e S. 
Rita.’’ Seg. Barbosa Rodrigues, “o no
me vem do instr., que é simbólico. Um 
semi-círculo de madeira de 1,40 de 
diâmetro, com dois outros menores, 
um a par do outro, sôbre o diâmetro 
maior. Da união dos dois parte um 
ralo grd. que excede a circunferência 
fazendo uma Cruz. Os menores têm 
igualm. o ralo perpendicular ao dlâ-
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metro formando cruzes. Da Cruz de 
raio maior pende uma longa fita. Êsse 
instr. é levado em procissão... feita 
com danças e os cantos do c.” (Ren. 
Almeida, p. 135).

CAKE-WALK, v. danças novas.
CA Kl A, ou tung keo, clarim chinês, 

usado nara fins de culto, casamentos 
e enterros.

CALABAÇA, instr. de mús. dos ín
dios. O mesmo que cabaça.

CALABIS, ant. canção lacedemônia 
em honra de Diana, entoada como 
acomp. de uma dança que também 
levava êste nome (Encicl. e Dic. 
Intern.).

CALACUERDA, esp., toque militar 
da caixa, para o ataque.

CALAMAULA, esp., calamaule, fr., 
Idêntica com monaula, flauta grega; 
— calamaules, lat., tocador de cara- 
milo. flautim de cana; — calamel, fr., 
caramilo; — calamellus, lat., espécie 
de oboé primitivo.

CÁLAMO, espécie de flauta ant.; — 
CALAMUS, lat., nome genérico dos 
gregos e romanos para flauta.

CALANDO, it., diminuindo de anda
mento e de intensidade, quer dizer, 
reunindo a significação de ritaráando 
e âiminuendo. Havendo autores que 
tomam c. em um só dêsses 2 sentidos, 
E. Vieira recomenda substituí-lo sem
pre por outro, inequívoco.

CALANDRONE, it., espécie de ant. 
charamela.

CALASCIONE, CALISSONCINI, it., 
v. tambourah.

CALATA, it., dança italiana em tem
po binário.

CALCINHA, v. baile das camachei- 
ras.

CALCOGRAFIA MUSICAL, gravação 
de mús. sôbre lâminas de zinco, etc., 
pelo buril, para tiragem tipográfica 
de grande núm. de exemplares.

CALDEIRA, a) parte interior do 
bocal (v. êste); — b) bacia de meia 
esfera que constitui o corpo principal 
do timbale (v. êste).

CALDEIRAO, ant. denominação da 
oadência e da suspensão (v. estas).

CALENDÁRIO, do grego kalein, pu
blicar; a) lista das festas móveis do 
ano litúrg.; — b) folhinha, chamada 
também âirectorium ou orâo que. 
anualm., indica a ordem dos ofícios 
div. e missas, de consulta indispensá
vel por parte do sacerdote e do regen
te do côro de igreja.

CALIBRADOR, esp.. peq. instr. de 
aço para medir a grossura das cordas 
do piano, etc., chamado também CA
LIBRE ou CORDOMETRO.

CALICHON, CALACHON, COLA- 
CHON, esp., ant. alaúde (v. êste) de 
5 cordas.

CALIFASIA, “bela arte da pala
v ra ... boa dicção, perfeita articula
ção das palavras, aliadas à inflexão 
da voz” (H. Vila-Lobos: “Programa de 
Música”. 1934, p. 13).

CALINDA ou KALINDA, dança 
negra.

CALÍNICO, esp., dança ant., ao som 
das flautas.

CALISSONCINI ou COLISSONCINI. 
violão it. do séc. XIX, a princípio com 
2 cordas, depois com 6.

CALLICHORÉ, ant. dança grega em 
redor dum poço.

CALMANDOSI, it., acalmando-se 
pouco a pouco.

CALOTA, o gorro que cobre o pes
coço do sino; (v. êste).

CALUNGA, “divindade secundária 
do culto bântu; o seu fetiche; boneco 
pequeno; imagens, figuras desenhadas 
por menino ou para meninos; qual
quer coisa pequena” . . .  (Peq. dic.) — 
O nome volta em cantos populares. 
Mário de Andrade (A Calunga dos 
Maracatus) dá as significações de: 
"senhor, chefe, grande, filhinha, qual
quer fêmeazlnha de pouca idade” .

CALYCE, canto ant. das mulheres 
gregas em memória à heroina Calyce.

CAM, saltério: v. Indochina mus.
CAMARA, CAMERA, it., a) peq. 

sala. Música de c., antigam., era mús. 
profana, significando a palavra c. a 
administração das côrtes. Já se en
contra esta distinção em “L’antlca 
musica ridotta alia moderna”, de Nic. 
Vicentino (1555, foi. 84v.).
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Hoje, m. de c. é oposta à mús. de 
concêrto, orq. ou vocal, designando-se 
assim obras para poucos instr. ou vo
zes que, na falta do rico colorido orq., 
exigem finezas especiais na composi
ção e na execução.

Não existem ainda obras completas 
sóbre a hist. da m. de c.; v. Burnet
C. Tuthill, La mús. de câmara en los 
Est. Unidos (Boi. lat. am. 1941, pá
gina 387);

b) c. de ar, v. harmónio. 
CAMBAXIRRA, v. ave.
CAMBIADA, em lat. CAMBIATA, a) 

nota de ornato que, sem influir no 
acorde (geralm. sustentado), sobe ou 
desce à nota vizinha, voltando ao pon
to de partida:

b) uma das formas da escrita de 
netas gregor.

CAMBOJA, v. Indochina musical.
CAMBÔNE, ajudante de embanda, 

chefe de macumba, "modalidade de 
sessão espírita” (M. Lira), com cân
ticos e preces.

CAMBREK, guitarra de Touta, com 
4 cordas.

CAMMINANDO, it., andante (v. 
êste).

CAMPAGNARDE, fr„ peça de mús. 
de caráter rústico.

CAMPAINHA, a) ant. instr. de per
cussão, vistoso, das grandes bandas 
militares, consistindo numa haste de 
meio metro ou mais, segurando uma 
espécie de chapéu chinês de metal, 
com guizos e campainhas, e com outra 
haste curva, atravessando a prim.; 
tocava-se agitando a haste ou fazendo 
girar o chapéu;

b) usada nos banhos antigos (v. 
aes thermarum);

c) sineta usada nas funções lit., 
chamada em latim de campanula, 
cymbalum, squilla, tintinnabulum; são 
indicadas pelas rubricas as partes da 
Missa, em que deve ressoar a c.

Atendendo à dignidade da Casa de 
Deus e às leis da arte, é justo provi
denciar, na medida do possivel, pela 
harmonia das campainhas de todos os 
altares, entre si, — com os sinos da 
tôrre, — a sineta da sacristia, — e o 
som do relógio. — O Museu Nacion. 
do Rio possui uma c. de Pompéia (ns. 
1660, etc.); — v. Mús. S., 1941, pági
nas 162/4.

CAMPANA, a) sino; — b) a aber
tura larga, em forma de sino. dos 
instr. de sôpro na extremidade oposta 
à embocadura.

CAMPANADA, esp., toque de sino.
CAMPANÁRIO, tôrre de sinos. A 

instalação segura e o bom funciona
mento dos sinos estão ligados às di
mensões e qualidades do campanário, 
sendo conveniente ouvir sóbre a plan
ta da tôrre a construir em conscien
cioso e competente fundidor de sinos.

CAMPANELA, CAMPANELLO, it.. 
campainha.

CAMPANELLE A TASTIERA, it., 
campainhas com teclado; sistro (v. 
êste).

CAMPANETTA, it., idêntico com car
rilhão (v. êste).

CAMPANIL, metal para sinos.
CAMPANISTA, it., sineiro, carri- 

lhador.
CAMPANOLOGIA, ciência da fun

dição e do uso dos sinos.
CAMPANÓLOGO, a) perito nos si

nos; — b) tocador de peças em sinos, 
campainhas ou copos afinados.

CAMPANULAR, soar como campai
nha.

CAMURÇA, ant. cobertura dos mar
telos do piano, substituída mais tarde 
pelo feltro, sem que se tenha deixado 
de falar em c. e encamurçar.

CANAICA, espécie de valsa russa.
CANAL, “Parte do someiro nos ór

gãos. consistindo em compartimentos 
entalhados em forma de regos no 
tampo do mesmo someiro. Cada canal 
corresponde a uma série de tubos per
tencentes a determinada nota, e tem 
comunicação com o depósito de vento 
por meio de uma válvula que obedece
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ao movimento da respectiva tecla; 
quando o dedo do tocador atua sôbre 
esta, a válvula abre-se, o vento passa 
do depósito para o canal e entra ime- 
dlatam. no bocal de todos os tubos 
nêle contidos, cujos registros tenham 
sido prèviamento abertos. Os canais 
chamam-se em francês gravures (E. 
Vieira).

CANÁRIA, a) dança e mús. ant., 
em compasso ternário; nascida na 
época de Lulli, 1. é, no fim do século 
XVII, a c. desapareceu nas proximi
dades de 1720. Aparecia como inter
médio nas entradas dos bailados e 
julga-se que o seu nome lhe velo de 
se vestirem de selvagens das Canárias 
os que a dançavam. Musicalmente, a c. 
era uma espécie de giga um pouco len
ta. invariàvelm. escrita a 6/ 8 ; o ritmo 
também oferecia sempre a mesma fi
gura, i. é, uma colcheia pontuada, 
uma semicolcheia e uma colcheia, su
cedendo-se indefinidam. Encontram-se 
c. na “Armida de Lulli”, na "Europa 
galante” de Campra, no “Amadls da 
Grécia” de Destouches. Esta últ., por 
exceção, foi escrita a 3/8. sempre no 
mesmo ritmo. (Encicl. e Die. Intern.).

b) c., o conjunto das flautas do 
órg. Fr. Domingos de S. José Varella, 
em seu Compêndio de Música, de 1806, 
dá como subtítulo: Medidas para... 
a canaria do órgão. Esta canaria pode 
ser aberta ou tapada. “Hum cano ta
pado, v. g. de três palmos de compri
do, dá o som de huma 7.a menor abai
xo de um cano aberto do mesmo com
primento” . (1. c, p. 56). O têrmo ca
naria é substituído às vêzes por cano- 
taria.

CANARIA, CANARIO, um dos me
lhores cantorezlnhos da classe dos pás
saros, oriundo das Ilhas Canárias; — 
canário-da-terra, c.-do-Ceará. c.-do- 
mato, êste últ. chamado também 3a- 
nhaço-de-fogo.

CANÁRIAS, ILHAS — Ocupando-se 
na Encycl. de Lavlgnac das Ilhas Ca
nárias, diz Gaston Knosp que a sua 
mús., abstraindo das cidades sob a in
fluência da península ibérica, ainda

tem traços originais. Por relativam. 
perto que seja o continente africano, 
as C. m. nada têm com os árabes. 
Tendo vivido durante séc. longe das 
tempestades européias, em grd. paz, 
em 1402 começaram as relações com a 
Europa, em particular a Espanha que, 
naturalm., influíram na mús. Esta re
veste-se de multas formas; o texto, 
quase sempre, é improvisado, o que 
deixa ao cantor a possibilidade de mos
trar seus dons, talentos, personalida
de. Há, no entanto, cantos que não 
mudam, como o célebre acalanto Ar- 
roro (têrmo árabe):

Arroro, mi nino chico,
Arroro, que vlen el coco.
I viene para Uevarse
Los ninos que duermen poco.

Hamo! Hamo! (t. árabe)
A melodia, grave e um tanto mís

tica, foi anotada por Knosp com a 
possível fidelidade, bem que não se 
possam reproduzir todos os ritmos 
primitivos:

Os boiadeiros, trabalhando de noite, 
têm seus temas especiais, não cantan
do palavras, mas passagens sôbre a 
letra a que morrem sôbre nota longa
mente sustentada. As folias, cantos ao 
som de guitarras, às vêzes são impro
visadas; — iza, em compasso ternário, 
é bem própria das Ilhas C., embora 
partilhe o caráter melancólico com 
muitos povos; é cantada sôbre versos 
de 8  pés; — saltona é dança cantada

www.obrascatolicas.com



canário 122

em 3/4; “enquanto o cantor improvi
sa, um outro dança, havendo, pois, 
prazer para os olhos, o espírito e o 
ouvido... um cantor começa executan
do 7 versos, dando a palavra a seu 
vizinho da direita, obrigado de encon
trar uma resposta satisfatória, acei
tando ao mesmo tempo a rima impos
ta pelo predecessor." A nota cômica, 
além dos versos e pensamentos, pode 
provir da diferença de vozes, seguindo- 
se por exemplo a uma voz grave e 
possante de baixo um soprano agudo 
ou anasalado, etc.; — a dança popu
lar tajaraste é de caráter exaltado, em 
concorrência de cantor, dançarino, 
guitarra e tambor; as palavras não 
precisam exprimir idéias: reforçam 
apenas a melodia; esta, como carac
terístico, tem 3 compassos vivos, acen
tuando e prolongando os 2 prim. tem
pos do 4.° compasso:

O tanganillo, dança alegre a 3/4, 
termina sempre em tempo rubato; — 
as páscoas, canto de Natal, são can
tadas também em outras ocasiões, 
com novo texto.

Knosp ainda sublinha a importân
cia para os -habitantes de Palmas do 
repique do carrilhão da Catedral, uma 
das grandes satisfações para o co
ração.

CANÁRIO, .v. ave.
CANA-VERDE, um dos gêneros de 

mús. popular; “é de grande aparato... 
deve ser ...reminiscência da caninha 
verde de Portugal” . (Ren. Almeida).

CANCA, dança lasciva.
CANCAO, v. ave.
CANÇAO, canzone, it. “Peq.. poema 

lírico em música que qualquer pode

cantar sem ter aprendido a arte do 
canto" (Fétis). A definição de Fétis 
é pouco satisfatória, já que outros au
tores colocam na mesma linha cantio- 
nes sacrae, lat., motetes, madrigais e 
até árias. Talvez seja mais acertado 
defini-la: "peq. poema lírico em mú
sica de caráter popular”.

CANCELA, é o nome de cada uma 
das divisões do depósito de ar no ór
gão, que levam o ar às flautas.

CANCIONEIRINHO DE TROVAS AN
TIGAS, coligidas de um grande Can
cioneiro da Bibl. do Vaticano. Precedi
do de uma notícia crítica do mesmo 
grande cancioneiro, com a lista de to
dos os trovadores que compreende, pela 
maior parte portuguêses e galegos. 
Por F. A. de Varnhagen, Viena, 1871.

CANCIONEIRO, livro de canções.
Cancioneiro da Ajuda, grosso manus

crito in fólio, na Bibliot. do Palácio 
da Ajuda, com 310 cantigas; 1.“ ed.. 
de Lord Ch. Stuart de Rothesay; 2.3 
de Fr. Ad. Varnhagen; 3.® de Caroli- 
na Michaelis de Vasconcelos; 4.® de 
Marques Braga.

Cancioneiro de Coimbra, 1918.
Cancioneiro de D. Maria Henriques; 

v. Teof. Braga: "História de Camões”.
Cancioneiro d’el-rei D. Diniz sôbre o 

manuscrito do Vaticano com alg. no
tas ilustrativas e uma prefação histó- 
rico-literária, pelo dr. Caetano Lopes 
de Moura. Paris, J. P. Aollaud, 1847.

Cancioneiro d'Evora, manuscrito em
4.°, de 100 fôlhas, ótima tinta e letras 
claras, sem indicação de autor e dono. 
Transcrito, e comentado em francês, 
por Victor Eug. Hardung, Lisboa. 
Impr. Nac., 1875.

Cancioneiro do abade Frey Mortinho 
d’Alcobaça, mencionado na Trova a 
Diogo de Melo (Canc. Geral, m. 6341.

Cancioneiro, do ano de 1507, visto 
pelo dr. Nunes de Carvalho, em 1834. 
na bibl. do marquês de Penalva; vol. 
de grande formato, com 90 fôlhas.

Cancioneiro do Conde de Marialva. 
citado por D. Marlano Soriano Fuertes 
(Hist. de la música espanola, T. 1, pá
gina 117).
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Cancioneiro do Padre Pedro Ribeiro, 
de 1570, da biblioteca do Duque de 
Lafões.

Cancioneiro em que vão as obras áos 
melhores poetas do meu tempo ainda 
não impressas, de 1557 a 59, por Luiz 
Franco Correia, companheiro de Ca
mões.

Cancioneiro Geral, de Garcia de Re
sende, impresso em 1516. "Per Hermã 
de Cãpos, alemã, bõbardeyro delrey 
nosso senhor e empremjdor” . Obra mo
numental reimpressa na Alemanha de 
1846 a 52.

Cancioneiro Minhoto, do Prof. Gon- 
çalo Sampaio, 2.a ed., 1944.

Cancioneiro Musical e Poético da Bi
blioteca Pública Hortênsia. Com pró
logo, transcrição e notas por Manuel 
Joaquim. Edição subsidiada pelo Ins
tituto para a Alta Cultura, Coimbra, 
1940. — Talvez a mais importante re
edição em fac-simile e transcrição, 
fruto de exemplar tenacidade e dedi
cação. As notas esclarecem pontos im
portantes da praxe antiga. Obra mo
delar sob todo o respeito.

Cancioneiro Musical Português foi 
editado por Gust. Romanoff Salvini, 
professor de canto no Pôrto. em 1866 
(reeditado em 1884) “para demons
trar que a lingua port. não é tão pobre 
de qualidades fônicas como a priori 
no-lo querem persuadir.” . . .  “O C., 
longe de ser uma seleta de cantos po
pulares, que no caso presente não po
dia ter foros de salão, encerra uma 
nova forma artística da romanza, da 
bailada, da canzonetta, forma que de
ve ser entre nós o protótipo dêste 
gênero de composições, que na Alema
nha chamam o Kunst-Lied e na Itália 
a Romanza; enfim da música de salão, 
música íntima."

Cancioneiro português, do poeta An
dré Falcão de Rezende.

CANÇONETA, canção pequena.
CANDEIAS, NOSSA SENHORA DAS 

— CANDELÁRIA, festa mariana. a 2 
de fevereiro, comemorando a apresen
tação do Menina Jesus no Templo, 
com o sacrifício da purificação de

N. Sra., 40 dias depois do parto. Deixou 
de ser dia de guarda e encerra o tem
po de Natal, caso já não tenha prece
dido o domingo Septuagésima. Reali- 
za-se antes da Missa a procissão das 
Candeias, ordenada pelo Papa Sérgio 
I (687-701), sendo bentas nesse dia as 
velas. O cântico do velho Slmeão Nunc 
dimittis, registrado pelo evangelista, é 
recitado ou cantado diariamente nas 
Completas.

CANDIEIRO, baile campestre, com 
cantos ao som da viola.

CANDIOTA, dança campestre dos 
gregos modernos.

ÇANDJ, DJANK, TSCHENK. instr. 
de cordas dos árabes.

CANDOMBLÉ, “a religião pagã dos 
negros da África”, cujo culto se serve 
abundantem. de cantos e danças. Por 
numerosas que sejam as referências 
ao c. nas obras dos africanistas e de 
literatos etc., são poucos os estudos 
que o encaram sob o ponto de vista 
religioso, social e musical, sobressain
do entre êles os da revista “S. Antô
nio” dos franciscanos da Província de 
S. Antônio (do norte do Brasil), de 
1936 e 37, e os dos jovens franciscanos 
da Bahia Fr. Tomás Kockmeier, Fr. 
Protásio Frickel e Fr. Cecilio Sommer, 
cujos resultados foram postos à dis
posição do autor dêste Dicionário. 
Sendo material inédito, justifica-se o 
espaço concedido ao assunto.

No n.° de abril de 1937, d.o S. An
tônio, em resumo notável, M. tira as 
conseqüências dos estudos anteriores e 
lembra que dos negros importados, 
uns conservaram o c. da terra natal, 
mesmo depois do batismo recebido, 
seja por ignorância, seja para evitar 
aborrecimentos; para iludir ou cha
mar ignorantes, no correr dos temoos 
foram adaptadas doutrinas e praxes 
do c. às da Igreja católica, pondo-se 
no mesmo nível os orixás (deuses pa
gãos) com os Santos da Igreja cató
lica, — chamando-se o rito de inicia
ção de batizado, etc. Sob pena da 
apostasia da sua fé, o católico não 
pode associar-se ao c., multo menos
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dirigi-lo como pãe, mãe, filhos e filhas 
de santo, atribuindo não a Deus, mas 
a outros sêres um culto divino. A 
curiosidade ou o "desejo de saber” 
não justificam a assistência ao culto; 
nem tampouco é lícito usar de feti
ches, amuletos ou "feitiços” .

Há no entanto africanos que, até 
hoje, mesmo no Brasil, jamais conhe
ceram suflcientem. o catolicismo e que 
continuam praticando a religião de 
seus pais, com abundância de cantos e 
danças; estudamos êstes como os de 
outros povos exóticos pagãos. Os can
tos que recebemos dos confrades cita
dos, são do culto de Angola, do de 
nagô ou do dos cabôcos (têrmo que o 
baiano prefere a “caboclo” ). Dos 34 
cantos recebidos escolhemos 8 que se 
nos afiguram mais interessantes. O 
RITMO geralmente deve ser conside
rado bastante livre, tanto que nem 
tôdas as melodias levam divisões de 
compassos. Em um ou outro canto foi 
anotado também o toque dos ataba
ques, como se diz no culto nagô, a 
saber do 4é, rum e rumpi, seg. o resp. 
tamanho; — ou o toque dcs ngómas, 
como se diz em Angola.
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de santo” ou seu substituto no culto. 
A anotação dos atabaques mostra o 
ritmo diferente de cada um dêles.

como siho ca-cinja-r», comi/t - fcja tnjwt-ni.
Como subo, do culto d'Angola, se di

rige igualm. a Dandá; a melodia re
pousa no acorde de fá. "Todos os cân
ticos, escreve Pr. Protásio, são orações 
e costumam ser dançados.”

ÜÜÉË

Éü
mdtenwe

2 meloalá pert. aos cânticos-malem- 
be (têrmo angola), isto é, de penitên
cia ou pedido de misericórdia. Fazer 
malembe é pedir perdão por uma fal
ta cometida. A tríplice invocação ê 
meloalá não se traduz; o resto signi
fica:
O povo (congo) pede perdão (ma- 

[lembei
perdão, nzage (soberano, 1.° ministro 

[do c.)
perdão, pai (táta)
Lemána, perdão,
Perdão, nzage.

O povo te pede perdão (ou: perdoai 
ao povo). Algumas dessas expressões 
são de outro canto-malembe (“aya-ê” ) .

Maembê é canto a Dandá. uma das 
divindades d’Angola; foi entoadc pelo 
“pai Gonçalo”. de nação angola. O 
côro é formado pelo povo assistente 
ou pelas “ filhas de santo’.’ que, as 
mais das vêzes. repetem o estribilho, 
enquanto o solista costuma ser o “pai
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Êa curiá é do culto de cabôcos, can
tado também no d’Angola, já que 
aquêle se agregou a êste. É dirigido a 
Tupá, e parece provir do dialeto do 
tupi-guarani. A melodia lembra a de 
Tutu marambá, enquanto a dum outro 
cântico-cabôco (“ogum mandou cai
ar” ) a reproduz quase na integra. Não 
é multo provável que o culto dos ca
bôcos se tenha servido dum canto po
pular; antes, parece que êste provém 
daquele, dando-se coisa Idêntica com

maga quimbanda, canto de louvor a 
Nzage, a personificação do trovão, 
substituído em português por 8. Jerô- 
nimo. A melodia deve ter agradado, 
pois volta ainda em "agongá-ê, gcn- 
gá” e, mais fielmente ainda, em “Se- 
grêdo das fôlhas” ; pois, é a melodia 
inconfundível do popular Na Bahia 
tem que, assim, igualm. parece ter 
sido inspirado pelo c.

Um -h» o le «nba de lê m  - lê.
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O Lembá, ô lembâ de lê, cantado 

pelo pai Gonçalo, angola, dirige-se ao 
‘■maior de todos os santos", i. é. deu
ses; na adaptação do culto pagão ao 
católico, Lembá é identificado com 
Cristo, em particular o “Senhor do 
Bonfim” . A melodia vem acompanha
da do ritmo dos tambores.

O canto Brinca a mãe d’água, com 
o ritmo dos tambores, é do culto dos 
caboclos. Êste cântico, como outros do 
culto dos caboclos, recorre ao portu
guês, o que se explica, talvez, por duas 
causas: a) a falta de conhecimento 
do africano da nova geração; b) a 
tendência dos candomblèzelros de 
substituir o c. africano por um na
cional.

’ h r  j j J j J ' j j j j  i
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Quimquim quiri é dirigido a Ossa- 
nhe, o “dono das fôlhas” , do culto de 
nagô. Respeitamos a notação desusa
damente grave que nos foi enviada; o 
canto tem uma parte falada.

LIT. — Protásio Frikel, Die Seelen- 
lehre der Gegê u. Nagê (S. Antônio, 
1944); — Fr. Tomás Kockmeyer, Can
domblé (S. Antônio, 1937); — Fr. Ce- 
cílio Sommer, Mús. e Dança no c. (S. 
Antônio, 1942).

CANEVAO, peq. cilindro metálico 
nas chaves (v. esta) das flautas, cla
rinetes e outros instr.; é atravessado 
por um parafuso, segurando a chave 
aos balaústres.

CANGACEIRO, "salteador, bandolei
ro”  (Peq. D ic). “O sertanejo — diz L. 
da Câmara Cascudo — não admira o 
criminoso, mas o homem valente... 
Todos os c. são dados iniclalm. como 
vítimas da Injustiça” . .. Para Vlrgoll- 
no Ferreira da Silva, o Lampeão, a
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história é a mesma como para o Rei 
do Sertão, Antônio Silvino:

Assim como sucedeu 
ao grande Antônio Silvino, 
Sucedeu da mesma forma 
com Lampeão Virgolino, 
que abraçou o cangaço 
forçado pelo destino.

“Durante séculos, enquistado e dis
tante das regiões policiadas e regula
res, o sertão viveu por si mesmo, com 
seus chefes e milicianos. .. .A exal
tação dos cantadores pelas façanhas 
de Antônio Silvino chegara ao delírio. 
Subia das gargantas um hino áspero, 
selvagem e tremendo de glória rude, 
tempestuosa e primitiva:

Cai uma banda do céu, 
seca uma parte do mar; 
o purgatório resfria, 
vê-se o inferno abalar...
As almas deixam o degrêdo, 
corre o diabo com mêdo, 
o Céu Deus manda trancar!
Admira todo o mundo 
quando eu passo em um lugar;
Os matos afastam os ramos, 
deixa o vento de soprar; 
se perfilam os passarinhos, 
os montes dizem aos caminhos: 
"Deixai Silvino passar!”

CANGIRÊ, samba; v. êste.
CANGOEIRA ou CANGOÊRA, "instr. 

(índio) feito de osso de finados; al
guns o chamão murémuré, seg. a opi
nião do P. Slmão de Vasconcelos. Mo- 
rlsot, o anotador de Rouloux Baro, 
citado por G. Dias, chama tibiae gan- 
gtuaçu. E. Faria chama flauta dos ín
dios, feita de ossos humanos. Êste 
instr., seg. me parece, é o mesmo de 
que fala a Revista Anthropol. cit., dan
do-lhe o nome de trompa dos índios 
do Amazonas, feito de um cràrieo 
humano e de um pedaço de bambu en
caixado nêle, e enfeitado no ponto de 
junção... A c., a meu ver, é uma va
riante de boré: daí lhe vem a denomi
nação de muré que lhe dão, dlferen-

çando-se sòm. em ter na extremidade 
inferior do crãneo, à guisa de pavi
lhão, que, certam., forma mais lúgu
bres os seus sons.” (C. Gondim).

CANG TEN, v. damaru.
CANINDÉ, v. ave.
ÇANKHA, buzina da índia.
CANO, CANO, esp., CANON, lat., ou 

monoeorâio, instr. de uma só corda, 
para estudo das divisões das cordas 
sonoras.

CANON, port. e fr.; cânone, it., port., 
Kanon, al., a) a forma mais rigorosa 
de imitação musical, entrando a par
te imitadora pouco depois da original. 
A imitação pode ser feita na mesma 
altura, na oitava, na quinta superior 
ou inferior e mesmo em outros graus 
da escala. Há variantes pelo prolonga
mento ou pela diminuição dos valores 
(canon per augmentationem vel dimi- 
nutionem), ou pela inversão dos in
tervalos (per motum contrarhim, "al 
inverso” ), subindo o que antes descia 
e vice versa, não faltando exemplos, 
em que a 2.a voz iniciava a melodia 
pelo fim (c. cancricans, cânon de ca
ranguejo) .

A arte do c. chegou a sua maior flo
rescência pelos contrapontlstas neer
landeses do séc. XV a XVI. Os c. não 
eram escritos em partitura, mas numa 
única voz, com indicação do lugar de 
entrada das outras. A peça tinha o 
nome de fuga ou conseguema, estan
do os nomes ainda hoje em uso na fu
ga (forma multo menos rigorosa do 
que a do cânon): dux e comes, ou: 
guida, proposta, antecedente, prece
dente como nomes da primeira voz, e 
conseguente ou risposta para a se
gunda. Se as partes entravam depois 
duma mínima, o c. chamava-se fuga 
ad minimam;

b) na liturgia grega, c. era o nome 
do hino nas Laudes do Ofício div., can
tado alternadam. por 2 coros;

c) c., no rito romano, é a parte da 
Missa desde o Sanctus até o Pater nos- 
ter, tendo como ponto central a trans- 
substanciação de pão e vinho. O c. da 
Missa, com leves exceções, é invarlá-
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vel durante todo o ano lit. É rezado 
pelo celebrante em voz baixa. Ao côro 
cabem, antes da elevação, o canto do 
Sanctus, depois dela o do Beneâictus.

d) monocordo grego, parecido com 
a cítara.

CANONIZAÇAO, “ato pelo qual o 
Santo Padre, em virtude de seu magis
tério infalível, coloca lrrevogàvelm. no 
catálogo (canon) dos Santos glorio- 
sam. reinando no Céu, um servo de 
Deus, Já anterlorm. beatlficado e de
pois de provados, por um rigoroso pro
cesso, outros dois milagres, alcançados 
à sua Intercessão.” (F. B. Rower.) 
Com a c., ao Santo podem ser levan
tados altares e igrejas; dai o culto 
púb. que interessa também o músico.

CANORO, suave, melodioso.
CANOTARIA, v. canaria.
CANTABANCO, cantor de feiras.
CANTÁBILE. it„ melodioso. O têr- 

mo ficou como subst. m. na lingua
gem musical (Encicl. e Dic. Interna
cional) .

CANTACCHIANDO, it., gorjeando, 
trauteando.

CANTADOR, seg. José A. Teixeira 
(Folklore Goiano), a “figura central 
das festas e pagodes dos campos... 
O c., freqüentem., é um analfabeto. 
Poucas vêzes, semialfabeto. Rarissi- 
mam. sabe ler e escrever. E no entan
to, que poesia esplêndida a dêstes 
homens rústicos! ...E  sua prodigiosa 
memória! Horas Inteiras ditando mo
das, de cor, antigas umas, outras re
centes, respigadas no vasto repertó
rio que possuíam sòm. na memória. 
Parece incrível, mas é real. E que di
zer, então, da agilidade mental dos c. 
de desafios, mais alto grau de um 
menestrel? Artur Neiva tinha razão 
de duvidar da possibilidade de tais 
desafios. Entretanto assisti a mais de 
um. E legítimos.”

“O c. se distingue pelo gênero de 
moda ou dança. Assim, em Goiás, há 
os catireiros, os de côco, os de ligeira, 
etc. . . .  O c. é uma figura de proa no 
meio rural em que vive. Ser c., é go
zar de consideração, tanto maior,

quanto mais afamado. Daí em geral 
êle não curtir uma vida laboriosa 
como os demais de sua condição so
cial. Agregado de um fazendeiro qua
se sempre, a fama de bom c. lhe gran
jeia logo a simpatia do patrão, que 
vê nêle um instr. útil de projeção pró
pria no meio rural... Em épocas de 
eleições, então, é que êste valor sobe 
ao extremo, pois, amigo e admirado 
de todos, influente e prestigioso, o c. 
é um excelente cabo eleitoral...

"Nas trovas dêsses menestrels, acom
panhadas das toadas melancólicas da 
viola, dos sapateados e palmeados, ca
tireiros ou requebros ritmados de ou
tra dança cabocla, respira-se o ar rico 
de oxigênio das nossas campinas e 
matas, serras e vales, que êles a cada 
passo celebram.”

Luís da Câmara Cascudo (Vaqueiros 
e Cantadores) diz que o c. tem “todo 
orgulho do seu estado. Sabe que é 
uma marca de superioridade ambien
tal, um sinal de elevação, de supre
macia, de predomínio. Paupérrimo, 
andrajoso, semifaminto, errante, os
tenta, num diapasão de consciente 
prestígio, os valores da inteligência 
inculta e brava, mas senhora de si, 
reverenciada e dominadora. São peq. 
plantadores, donos de fazendolas, por 
meia com o fazendeiro, mendigos, ce
gos, aleijados, que nunca recusam 
desafio, vindo de longe ou feito de 
perto. . .  Caminham léguas e léguas, 
a viola ou a rabeca dentro de um 
saco encardido, às vêzes cavalgando 
animal emprestado, de outras feitas a 
pé, ruminando o debate, preparando 
perguntas, dispondo a memória...

“Admirável é que o tempo não lhes 
vença o ânimo nem apouque a admi
ração do povo.. .  Nas feiras são indis
pensáveis. .. Os versos mais felizes 
são conservados na memória coletiva. 
Essa literatura oral é riquíssima. Vê
zes é uma solfa que se mantém quase 
pura. Noutra, a linha do tema meló
dico se desfigurou, acrescido de valo
res novos e amalgamado com trechos 
truncados de óperas, de missas, de
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baianos esquecidos, do tempo-em-que- 
vintém-era-dlnheiro.” (1. c, p. 89, 90).

Falando do canto. Câmara Cascudo 
explica: “Nenhuma sonoridade. Ne
nhuma delicadeza. Nenhuma nuança. 
Ausência de tons graves. O c., como o 
rapsodo, canta acima do tom em que 
seu instr. está afinado. Abusa dos 
agudos. É uma voz dura, hirta, sem 
maleabilidade, sem floreios, sem sua
vidade. Cantam soltamente, quase gri
tando, as veias intumescidas pelo es
forço, a face congesta, os olhos fixos

Calulo da Paixão Cearense, com o seu violão, 
no jardim do seu famoso barracão (Des. de 

Armando Pacheco)

para não perder o compasso musical 
que para êles é quase sem valor, mas 
a cadência do verso, o ritmo, que é 
tudo. Nenhuma preocupação de dese
nho melódico, de música-bonita. Mo
notonia. Pobreza. Ingenuidade. Primi- 
tivlsmo. Uniformidade. Cependant la 
phrase initiale de quelque chant que 
ce soit, est, sans aucune excivtion, ce

qu’il-y-a de plus satisfaisant. Le reste, 
vague, monotone... (Jacquemont). . .  
“O sentimento musical sertanejo não 
é elemento que prepondere em su’al- 
ma. Um índice é a ausência de mús. 
própria p. cada espécie da cantaria. 
No momento de cantar, improvisa-se 
uma, qualquer; por mais inexpressiva 
que seja, servirá para ritmar o verso... 
A única obrigação é respeitar o ritmo 
do verso. Case-se êste com qualquer 
mús., tudo o mais estará bem. O ser
tanejo não nota o desafinado. Nota o 
aritmismo.” (1. c, p. 91). — v. desa
fio, cangaceiro, gesta.

CANTAMENTO, it„ canto, cantilena.
CANTANTE, próprio para cantar, 

— baixo c., voz que sobe com facili
dade, quase como o barítono; — instr. 
c., o que serve bem para a melodia, 
como a flauta, o oboé, etc.; — parte 
c., é a que canta ou toca a melodia.

CANTAR, seg. Riemann: um falar 
mais intensivo. Quanto menor o afeto, 
tanto mais semelhante será o canto 
ao discurso ou à palestra, assim no 
parlando, e no recitativo; quanto mais 
aumentar o afeto, mais a melodia e 
o ritmo se distanciarão da palavra, 
tomando formas características, mu
sicais, como nos júbilos dos alleluia do 
canto greg., nas vocalises dos tirole
ses, dos coloridos das árias e da ópera; 
(v. canto).

CANTARELA, CANTINO, it„ prima, 
ou primeira corda dos violinos.

CANTAROLAR, v. trautear; — leitu
ra cantarolada, leitura a mela voz.

CANTATA, port. e it., poema lírico 
cantado, muitas vêzes idêntico com o 
oratório (v. êste); CANTATILLA, CAN- 
TATINA, c. pequena.

CANTATORE, it., cantor.
CANTATORIUM, lat., ant. denomi

nação do Graduale (v. êste), livro lit. 
que continha os graduais.

CANTATRIZ, ant. nome de cantora; 
lat. cantatrix; fr. cantatrice.

CANTAVEL, o que se canta fàcilm.; 
antigamente dava-se o nome semitono 
cantável ao meio-tom diatónico, em 
oposição ao cromático que tinha o no-
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e de incantável, mais próprio para 
strumentos.
CANTI ANTIGHI PORTOGHESI, de

E. Monaci. Roma, 1872; obra que inte
ressa os musicólogos.

CÂNTICO, port. e it.; CANTICUM, 
lat.; CANTIQUE, fr., poesia ou prosa 
que se canta.

CANTIGA, versos a serem cantados, 
quadra para cantar; c. de amigo, c. 
de amor, c. de escárnio e maldizer. 
São freqüentes não só em Portugal, 
mas também no Brasil, onde para ela 
concorreram três raças: o branco, o 
indio, o prêto. Lucas A. Boiteux (Po- 
randuba Catarinense, na “Rev. do 
Inst. Hist. e G. Bras”, v. 184, 1944, 
p. 76 ss.) reproduz alg. centenas, entre 
as quais:

Tanta laranja madura, 
tanto limão pelo chão, 
tanto sangue derramado 
dentro do meu coração.

Pui ao mato tirar lenha, 
espinhei-me numa amora; 
tanta menina bonita, 
e minha mãe sem uma nora!

Já lá vai mar em fora 
quem me dizia: "Sou teu!”
Deus lhe dê tanta fortuna 
como anjos há no céu!

São tão queridas essas cantigas, que 
nascem sempre novas quadras. Assim, 
de Maria de Marim Marques ("Can
ções da Bruma e do Sol” ) :

Teve por berço uma enxerga,
— Disseste com desprimor; — 
Em palhas nasceu Jesus,
E é nosso Rei e Senhor.

Para que tanta vaidade 
Que alastra ao mundo inteiro,
Se o último cá da terra,
Será no céu o primeiro?!

Os beijos nem sempre são 
Carícias, sinais de amor.
Poi com um beijo que Judas 
Traiu a Nosso Senhor.

CANTIGAS DE RODA INFANTIS; 
"nelas é que melhor permanecem as 
fontes portuguêsas.” São numerosas, 
"várias delas dançadas, em passos 
mímicos... A fôrça de cantar e ouvir, 
abrasileiraram-se muitos dêsses can
tos ... Seja a Senhora Dona Sancha, 
coberta de ouro e prata; seja a moda 
da Carrasquinha (ou Carranquinha) 
que faz a gente ficar pasmado; seja 
a Ciranda, Cirandinha, ou qualquer 
outra, tôdas essas cantigas estão vivas 
na nossa memória, (v. Frei Pedro 
Sinzig, O Brasil Cantando, 1938).

CANTILENA, melopéia, c a n t i g a  
suave.

CANTIO SACRA, lat., canto sacro; 
pl. cantiones sacrae.

CANTO, música vocal (v. cantar). A 
voz humana é o instr. mais perfeito 
e elevado de todos. "O maior elogio 
feito a um instr. é dizer dêle que can
ta; a vox humana continua a ser o 
alvo das experiências dos organeiros” 
(Riemann).

A melhor voz não serve quando mal
tratada; a arte do canto não pressu
põe ünlcam. boa voz, mas exige escola 
e exercícios metódicos. "Até o século 
x v n , isto é o desenvolvimento da 
mús. profana (ópera), a Igreja era 
quase o lugar único da arte do canto. 
Mesmo na prim. Idade Média, a Igre
ja providenciava pela formação de 
bons cantores, atribuindo-se já ao 
Papa Hilário (séc. V) uma escola de 
cantores em Roma. Pelo fim do século 
VII fundaram-se em S. Galo e Metz as 
prim. escolas de cantores seg. o exem
plo de Roma. Mais tarde cresceu ex- 
traordlnàriam. o núm. dessas escolas, 
estando ligada, afinal, a cada igreja 
com côro de cantores, uma escola de 
canto. A execução dos cantos na flo
rescência do contraponto exigia ta
manhos conhecimentos dos cantores, 
que era preciso uma série de anos, 
para adquiri-los, quer dizer, os meni
nos mudavam de voz, antes de sabe
rem cantar bem. É por isso que, em 
breve, os meninos desapareceram, sen

www.obrascatolicas.com



canto alternado 130

do substituídos por falsetlstas (teno- 
rini) ou castrados.” (Rlemann).

Com a nova grafia musical, muitas 
dificuldades diminuíram, coincidindo 
a florescência do bei canto com a da 
ópera italiana, em meados do século 
XVII.

Lembra E. Vieira que “o canto não 
é só uma arte, e das mais poderosas, 
de comover e deleitar, é também um 
exercício higiênico dos mais úteis; 
atua sôbre órgãos delicadíssimos, 
como são os pulmões e a laringe, ten
do lgualm. uma ação eficaz e deci
siva sôbre as funções circulatórias e 
nutritivas” .

A. Debay reclama, no princípio dos 
estudes vocais de 8 ou 10 minutos, 
pausas de 1/4 ou 1/2 hora, para não 
estragar a voz. Aos poucos, os exer
cícios poderão ser mais longos, mas 
carecerão sempre de interrupções por 
pausas de descanso.

“Na época da puberdade, quando 
tem lugar a muda. Isto é quando se 
opera a mudança de timbre que carac
teriza a voz nos adultos, suspende-se 
o exercício do canto.”  (E. Vieira). Ou
tros admitem exercícios, mas modera
dos e prudentes.

Escreveram obras para o estudo do 
canto: Panofka, Panseron, Marchesi, 
Sieber, Marechal Hauser, J. Stockhau- 
sen, J. Hey, Vaccaj. Concone, Bordo- 
gni, etc.; em português: Schnelder- 
Sinnek, Pedro Lopes Moreira, Ceição 
de Barros Barreto, etc.

b) c., antigam., era sinônimo de 
soprano. “Canto, soprano, cantus, ti
ple, superius, voz aguda ou discantus, 
tudo é hum na Pratica” (Solano: 
“Exame instrutivo” ) ;

c) c., trecho de música para ser 
cantado; canção, ária;

d) em "Crítica Musical”, Rio, p. 20, 
P. Lopes Moreira enumera estas in
frações dum cantor: l.° voz gutural e 
inflexões guturais; — 2.° nasalação 
sob pretexto de cantar na máscara; 
— 3.° ressonância rlnolálica (i. é. no 
nariz e do laringe) de sílabas nasais...
4.° falta de homogeneidade sonora na

escala vocal; — 5.° timbre tonalmenue 
falso; — 6.° voz calante (baixa, ei? 
tinta); — 7.° voz crescente; — 8.° sons 
vacilantes; — 9.® poltrinage (voz to
rácica, do peito); — 10.° ataque de 
nota aguda com acciacatura (impetuo
sidade) ; — 11.° uso do falsete à min
gua de mezza-voce (meia-voz); 12.° 
sons abertos ou desprovidos de resso
nância facial; — 13.° deficiência so- 
nora nas notas das passagem; — 14.° 
camouflage (disfarce) dessa deficiên
cia por via da sonoridade nasal; — 
15.° respiração fragorosa; — 16.° voz 
caprina; — 17.° voz branca; — 18.° 
voz estridente ou áspera; — 19.° voz 
dura ou gritada; — 20.° stecche ("de 
madeira” , sêca); — 21.° voz strozzata 
(asfixiada) ou sufocada; — 22.° voz 
trêmula; — 23.° voz intensa sem ex
pansão.

"Quanto às imperfeições que afe
tam o lado estético da voz, Moreira 
assinala as seguintes: 1.° dicção con
fusa; — 2.° alteração das vogais; —
3.° redob.amento de consoante; — 4.° 
portamento lamentoso de baixo ao 
alto; — 5.° inobservância do colorido 
musical assinalado pelo compositor; 
— 6.° colpo di glottide (golpe ou pan
cada da glote) exagerado; — 7.° ca
carejo (gagarejo) ao invés de pic- 
chiettati (pequenos golpes finos, se
cos) ; — 8.° emissão saccadée (inter
rompida freqüentemente). — O que 
vai em parêntesis, é explicação do 
autor do Dicionário.

Conselhos práticos são dados pelo 
Padre H. Brüning na Mús. Sacra, 1942, 
págs. 87-93. — v. pronúncia.

CANTO ALTERNADO, c. a cargo de 
2 coros ou 2 grupos do mesmo côro, 
como se faz nas Vésperas e demais 
horas canônicas, nos hinos, etc.

CANTO "A CAPPELLA”, canto sem 
acomp. lnstr., chamado também "or- 
feônico” .

CANTO AMBROSIANO, c. litúrg. es
tabelecido, na igreja de Milão, por S. 
Ambróslo, arcebispo de 374 a 397. "Ês- 
se canto era ritmado, ao contrário do 
canto gregor. estabelecido depois, e
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Antigo canto de procissão de Sábado de Aleluia, 
acompanhado de 2.a voz (v. Mús. S., 1942, p. 202). 

I3tla

www.obrascatolicas.com



V  i < ; n .  í  7

N A T I V Í T A T T
A D  P R !  M A M

iv  H e n n a s

fi t i c  r  e  D e i

p r e c e n i m  f i i p p l i c c s  U t

d i  u r n i s  a c u b m  N o s

www.obrascatolicas.com



Reprodução, em lamanho natural, da l.a pág. de música d’um Gra*

www.obrascatolicas.com



131 cantochão

distinguia-se principalm. pela quanti
dade de ornamentos e de extensos 
neumas prolongados sôbre uma só sí
laba, seg. o gôsto oriental.” (E. Vieira).

Segundo Weissenbàck, “a liturgia 
da igreja de Milano que de S. Ambró- 
sio tomou o nome, na essência já 
existia antes, mostrando várias dife
renças da romana.”

Quanto às melodias ambrosianas, 
Weissenbàck só aceita como seguram, 
de S. Ambrósio as dos hinos Aeteme 
rerum conditor, Deus creator omnium. 
Jam surgit hora. Intende qui regis 
Israel. Segundo Biraghi e Dreves, além 
dêstes ainda 14 outros dos 41 núm. do 
Hinário de Milano são de S. Ambrósio. 
Não pertence a êles o Te Deum, em
bora se chame hino ambrosiano. — 
v. ambrosiano.

CANTO CAPUCHO era chamado o 
cantochão harmonizado a 4 vozes dos 
franciscanos da província de Arrábi
da (“capuchos” ) que adquiriu "a 
maior reputação quando D. João V 
mandou vir o mestre veneziano D. 
João Jorge para dirigir uma escola 
de canto lit. no convento de S. José 
de Ribamar que, antes de existir Ma- 
fra. era a sede principal daquela or
dem religiosa” . (E. Vieira).

CANTOCHANISTA, cantor de can
tochão.

CANTOCHAO ou CANTO GREGO
RIANO (como prefere dizer D. Crisós
tomo Grcssmann, O. S. B.), lat. can- 
tus planus ou gregorianas, ai. Chorai; 
fr. plain-chant; ingl. píain-song, it. 
canto-Jermo ou gregor., é aquêle que a 
Igreja católica chama seu e que, pro
vindo dos prim. séc., é diatónico. Con- 
tràriam. ao que alguns têm afirmado, 
deve a sua existência não a autores 
primitivos, mas a uma época de arte 
admirável, tão elevada que, cantado 
com monotonia ou silabas igualmen
te fortes, oculta sua beleza, tornando- 
se insuportável, mas tratado como 
deve, impressiona profundamente, en
tusiasmando peritos e massas. Requer 
fluência do canto, em andamento ge- 
ralm. animado, com real expressão

segundo as idéias e os sentimentos 
despertados pelo texto sagrado.

Usa, em pautas de 4 linhas (depois 
da escrita medieval por neumas), de 
2 claves, dó e fá, que podem aparecer 
em qualquer das linhas.

As melodias gregorianas baseiam-se 
em 4 escalas (lat. tonus ou, melhor, 
modus) diferentes, partindo de ré 
(modo dórico), mi (frigio), fá (lídio) 
ou sol (mixolídio) ;  estendendo-se a 
melodia por tôda a oitava (ré a ré, 
etc.), o  modo chama-se autêntico (au
tônomo) ; subindo apenas até a domi
nante e descendo, em compensação, 
abaixo da tônica, o tom é chamado 
plagal (subordinado); em ambos os 
casos, a nota final é a do resp. modo: 
ré no dórico, etc. Os modos plagais 
conservam o nome dos autênticos, pre- 
cedendo-o das sílabas hipo (“debai
xo"). Desta maneira, em lugar de 4, 
há 8 modos, a saber: 1.° dórico; 2.° 
hipodórico; 3.° frigio; 4.° hipofrigio; 
5.° lidio; e.° hipolidio; 7.° mixolídio; 
8.° hipomixolidio.

Construíram-se também melodias 
sôbre o modo baseado em lá. chamado 
eólio, resp. hipoeólio, mas não sôbre o 
que partisse de si; não faltaram, po
rém, melodias baseadas na escala que 
parte de dó; modo jônio, resp. hipo- 
jònio, o mais parecido com o nosso 
moderno ‘ maior” .

Caracterizavam-se os modos com as 
palavras: Primus gravis, secundus tris- 
tis, tertius mysticus, quartus harmo- 
nicus, quintus laetus, sextus devotus, 
septimus angelicus, octavus perfectus, 
mas a riqueza e variedade melódica 
não pode ser definida com um só 
adjetivo; há passagens tristes e ale
gres em todos os tons, bem como as 
demais qualidades não se reduzem a 
uma só. A. Kienle (Choralschule) dá 
exemplos característicos da variedade 
e expressão dos 8 modos:

I.° o modo dórico revela sua rique
za no ofert. Stetit Angelus (festa dos 
S. Anjos); delicadeza e satisfação no 
gradual Praevenisti (Commune Abba- 
tum ); majestade, tendência sublime
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e alegria no ofert. da Ascensão; im
petuosidade no intróito Exswrge, de 
Qülnquagéslma; aflição e confiança 
no intr. de S. Estêvão: Sederunt; pro
fundeza de sentimentos nas antífonas 
de VI. F. Sta. Ait latro e Cum contur- 
bata fuerlt.

II.0 hlpodórlco: — júbilo, no intr. 
Me exspectaverunt (Com. Virg. M art.): 
pompa real no intr. Ecce advenit (Epi
fania) ; s. entusiasmo no intr. Domi- 
nus fortitudo (4° e 0.° dom. dep. de 
Pentecostes); pleno júbilo no ofert. 
Anima nostra (S. Inocentes); delica
deza no ofert. Tollite da vigília de 
Natal e no ofert. De profundis (dom. 
23 dep. de Pent.).

III.° friglo — a parte de baixo da 
escala revela ternura; a de cima, em 
redor da dominante dó, energia e sa
tisfação. Nota-se veemência, impetuo
sidade no ofert. do 2.° dom. de adven
to: Deus, tu convertens; arrôjo e gran
diosidade nos ofert. de apóstolos Mihi 
autem e Constitues, sendo êsse quase 
heróico; enquanto os intróitos frígios 
são mais delicados e suaves, o ofert. 
Filiae regum (festa de Virgens) pare
ce dotado de fausto oriental.

No IV.° modo, expressão perfeita do 
tom friglo, as modulações giram em 
redor da nota final, não se estenden
do multo, mas revelando profundeza; 
os tons modernos, abrangendo larga 
escala, contam com ouvintes a impres
sionar; os antigos, em transbordamen- 
to do coração, contentavam-se com 
pouco. Intonuit, ofert. do 3.° dom. de 
Páscoa, é dramático, rico, intuitivo; 
— os ofert. de Páscoa e Pentecostes, 
difíceis, são sublimes e enfáticos; os 
do Natal, Laetentur caeli e Tui sunt 
caeli parecem revelar felicidade trans- 
bordante de modo calmo; o 4.° modo 
chega a encantar a quem o cs&urta, 
mas não o grosso dos ouvintes.

O V.° modo. oposto ao anterior, 
pelos intervalos fá-lá-áó se assemelha 
ao tom maior, caindo logo no ouvi
do. As comunhões Laetabitur (Mart. 
Temp. Pasc.), Qui mihi ministrat 
(Mart. non P.) são cheias de s. ale

gria; o ofert. Reges Tharsis é dos mais 
ricos; nos graduais, o modo lídlo é 
freqüente e multo variado.

O VL° modo, mantendo-se no reg. 
grave, tem algo da unção e firmeza 
do dórico. A comunhão Pascha nos- 
trum exprime a alegria pela ressur
reição; Mitte manum tuam (Dom. In 
Albis) é digno e elevado; o ofert. Glo- 
riabuntur (S. João e S. Paulo) é mais 
rico e brilhante, enquanto Desiderium 
(Com. Abb.) é de beleza grave, viril.

O v n .° modo é empregado em tex
tos festivos, como Puer natus est 
(Natal), Populus Sion (2° dom. Adv.), 
Factus est (Pentec.); são de frescor 
juvenil Laetatus sum (4.° dom. da 
quar.), Audi, füia (S. Cecília), Cia- 
maverunt (Com. plur. Mart.).

O Vin.°, hipomixolídlo, é caracteri
zado pela quarta ascendente e descen
dente; as melodias costumam ser lar
gas, constituindo as notas acima da 
dominante a culminância; é o tom 
mais regular na construção e de re
cursos multo numerosos. Exprime 
Idéias variadíssimas: é elegíaco o Ele- 
gerunt (S. Estêvão); triste o Impro- 
perium (Dom. de Ramos); delicado, 
piedoso e difícil a Ave, Maria (4.° dom. 
do adv.); pomposo o Assumpta est 
(Assunção), grandioso o Portas caeli 
(3.° dom. de Pent.) e mais ainda Be- 
nedictus (sáb. de Páscoa); lindas *ôda 
uma série de melodias: Inveni (Com. 
Mart. Pont.), Angelus (2° dia de Pás
coa) , Precatus est, Immittet, Si ambu- 
lavero (12.°, 14.°, 19.° dom. de Pent.); 
Oratio mea (Vlg. de S. Lourenço).

Abstraindo as edições oficiais de to
do o compasso, o ritmo é livre; suas 
notas, em princípio, são de duração 
igual (sem o exagêro da aplicação 
dum metrônomo); podem ser duplica
das ou multiplicadas, o que é indicado 
pela juxtaposlção de notas da mesma 
altura sôbre a resp. sílaba; nos finais, 
costuma haver uma prolongação da 
ou das últimas notas, à semelhança 
da música moderna e de quase todo o 
movimento. O texto, as notas e os 
grupos destas (v. neumas) regulam o
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ritmo; a primeira do neuma costuma 
ser acentuada, consistindo os grupos, 
as mais das vêzes, de 2 ou 3 notas; 
os de notas numerosas são divididos; 
as sílabas acentuadas devem ser des
tacadas, na medida do possível, no 
canto, embora tenham uma só nota, 
contra grupos sôbre silabas fracas; es
tas, iniciadas em plano, serão bem 
compreendidas pelo ouvinte, mesmo 
que siga, em notas numerosas, um 
cresc. e decr. Como em tôda a música, 
o ritmo prevê também linhas meló
dicas extensas, de acôrdo com o texto, 
podendo-se distinguir multas vêzes um 
trecho ou ponto culminante.

As pausas são estas: a mínima, con
sistindo num tracinho vertical que 
corta a 4.® linha; a minor (lat.), me
nor, que atravessa a 2.a e 3.® linhas; a 
maior, que corta tôdas, corresponden
do à barra do compasso; a final, con
sistindo em linha vertical dupla.

Na HISTÓRIA do c., Kienle distin
gue 4 períodos: I.° a evolução até S. 
Oregórlo, 600; — II.° florescência, 600 
a 1600; — III.» declínio, 1600 a 1800; 
— a restauração, de 1845 em diante.

I.° Terminando, em 313, as perse
guições do cristianismo, com a liturgia 
desenvolveu-se o canto sacro, com a 
participação e imensa satisfação do 
povo, que se reunia não só para a 
missa, mas também p. o Oficio div., 
cantado. Distinguia-se entre a salmo- 
dia, responsórlos, antífonas e hinos; 
êstes últ. compostos por S. Hilário de 
Poltiers, f. em 379; S. Ambróslo, f. 
397; Prudênclo, f. em 413; Sedúlio; S. 
Venãncio Fortunato, f. c. 600. — Sabe- 
se da existência de escolas de canto
res no oriente, em Constantinopla, na 
Afrlca e na Itália.

II.° O Papa S. Oregórlo Magno, de 
590 a 604, fixou a liturgia, colecionou 
e completou os cantos que reuniu num 
antlfonário deposto no altar-mor da 
Basílica de S. Pedro. Fundou uma es
cola de cantores e ensinava-os pessoal
mente. "S. Oregórlo — diz D. Ambr. 
Kienle (.Choralschule), cantor admi
rável, é compositor de tamanha com

petência, como poucas vêzes se vê no 
correr de séculos. Suas melodias flo
resceram durante mil anos e recome
çaram, atualmente, a florescer e a 
perfumar os ares.. .  Acreditava-se na 
Idade Média que o Espirito S. lhe ti
vesse inspirado os cantos", chamados 
depois gregorianos. Em 596, S. Gregó- 
rio Magno mandou o abade Agostinho, 
com 40 monjes, para a Inglaterra, on
de, assim, com a fé cristã, entrou 
também o canto da Igreja. Em 669 e 
679 a Inglaterra recebeu novos repre
sentantes de Roma, sendo instruídos 
os monjes de Canterbury e outros mui
tos. S. Wilfredo de Iorque introdu
ziu, nessa época, o canto gregoriano 
em seu convento de Rlpon, na Ingl. 
setentrional. O II.° Concílio de Clo- 
veshoe, em 747, completou o estabele
cimento da liturgia e do canto de 
Roma, o que foi tão estimado pelos 
povos germânicos que estreitaram os 
laços com Roma; surgiram numero
sas casas religiosas; e a Ingl. tomou- 
se a “ ilha dos Santos".

Pouco depois a terra dos Francos 
recebeu o canto gregor., devido prin- 
cipalm. aos esforços de Pepino e de 
Carlos Magno. Em 790, o Papa Adria
no mandou dois professores, com có
pias exatas dos livros de canto; um 
dêles, Romano, permaneceu em S. 
Galo (Suíça), Pedro em Metz, fun
dando célebres escolas de canto. A li
turgia gallcana, graças a Carlos Mag
no, foi trocada com a romana. A 
exemplo de Carlos Magno, os maiores 
chefes de Estado da época, como Al
fredo Magno, Oto I.° (Magno), Luís o 
Piedoso, Roberto (Capetlngo), Fulco 
de Anjou, assistiam dlàrlam. ao can
to solene do Oficio Div.

Nesse longo período de florescência, 
a época de 800 a 1000 constitui a pos
se tranqüila e a culminância, sobres
saindo a Escola de S. Galo, com Rat- 
perto, f. 900; Tútílo, f. 815; Notker Bal- 
bulus (“gago") e outros muitos; — as 
Escolas de Metz e de Reichenau; — 
Alcuino, de Tours, por sua vez con
tinuou a obra de S. Gregórlo Magno e
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de S. Beda Venerabilis. fazendo outro- 
tanto Aureliano de Reome, f. 850; 
Remigio de Auxerre; Regino, de Prüm, 
f. 915; Hucbald, monge-poeta, compo
sitor e muslcólogo na Bélgica, f. 930, 
além de autores de hinos como Rha- 
banus Maurus, Teodulfo de Orlénas e 
outros.

A época seguinte do período de flo
rescência, coincidindo com um renas
cimento da literatura, é caracterizada 
por grande atividade musical, queren
do cada mosteiro seu oficio próprio e 
rico: antífonas, responsos, hinos, se
qüências e tropos que, no entanto, nãc 
chegaram à altura, frescura e origi
nalidade das antigas composições gre- 
gor. p. missas. A necessidade de fixar 
melhor as melodias levou à introdu
ção das pautas; do séc. XI em diante 
faziam-se descrições das funções litúr- 
glcas; os manuscritos de cantochão 
são de aplicação e beleza admiráveis. 
Sobressaíram as figuras de S. Odo de 
Clugny, f. 942; Letalâo, monge de 
Mlcy, f. 997; Fulbert de Chartres, f. 
1029; Roberto, rei de França, f. 1031; 
Guido de Arezzo que aperfeiçoou a 
escrita musical e escreveu o micrólo- 
go, o melhor manual gregor. da Idade 
Média; f. c. 1040; o Papa S. Leão IX, 
compositor, f. 1054; o célebre Her- 
mannus Contractus ("o aleijado” ), da 
abadia de Reichenau, f. 1054; Wilhelm, 
de Ratisbona, abade de Hirschau, f. 
1091; S. Bernardo de Clairveaux, f. 
1153; seus filhos espirituais, os Cister- 
cienses (e Cartuxos) conservaram o 
cantochão contra as inovações dos sé
culos seguintes, fazendo o mesmo os 
Dominicanos, cujos livros, por isso, são 
fontes de grande valor; Adão de St. 
Victor, em Paris, f. 1173; S. Hildegar- 
des, abadêssa em Bingen. no Reno, 
“ introduzida na compreensão do can
to de modo sobrenatural" (D. A. Kien- 
le ) ; suas 70 composições são. na ele
vação e vida, do valor e caráter das 
melodias mais antigas.

Do séc. XIV em diante, a liturgia e 
o c. não estão mais na mesma altura; 
a introdução da mús. mensurada (de

compasso), com a atração das coisas 
novas, prejudicou o c.; floresceram as 
seqüências e, nos séc. seguintes, o can
to sacro popular da Alemanha. O Papa 
Inocêncio III, í. 1215, foi autor da se
qüência “Veni, sancte Spiritus” ; Jaco- 
pone da Todi, f. 1306. do “Stabat Ma- 
ter” ; sobressaíram os musicólogos En- 
gelberto, abade de Admont, do século 
XIV; Franko de Colonia, do séc. XIII; 
Elias Salomon, de Perigord. f. 1274; 
Johannes de Muris, da Sorbonne. f. 
1370; Marchettus de Pádua, séc. XIV; 
Adão de Fulda. f. 1460; Gaforus. em 
Milano, f. 1522; Glareanus (Henr. Lo- 
rit de Glarus), na Suíça, f. 1562.

A III época, a do declínio, nem sem
pre respeitou a forma tradicional do 
c. Florescendo a nova arte tipográfi
ca, saíram obras muitas vêzes luxuo
sas em Roma, Veneza, Turim, Greno- 
ble, Lyon, Toulouse, Besançon, Dljon, 
Paris, Rennes, Utrecht, Antuérpia. 
Mogúncia, Kempten, Augsburgo, Dll- 
lingen, Cracovia, etc. Sendo subjeti
vas, com alterações, tem valor apenas 
histórico, com exceção da célebre Me- 
dicéa, publicada, em 1615, na tipogra
fia medlcéa de Roma, contendo as 
melodias reformadas por ordem do 
Papa Paulo V. (v. Medicéa) .

A França musical mostrou-se muito 
ativa, sendo publicados tratados por 
Eveillon, Millet, Jumilhac, de la Feil- 
lée e feitas edições por Nivers, mestre- 
capela de Luís XTV, sujeitando o c. a 
alterações fundamentais na edição de 
1697; distinguida por privilégio real, 
serviu de modêlo a multas outras. 
“Em tôda a França — diz Kienle — a 
liturgia romana foi posta de lado, sen
do organizado um missal e breviário 
de acôrdo com o gôsto próprio. Para 
os novos textos foram compostas me
lodias "gregor.” segundo o estilo e as 
predileções da época, conhecendo-se 
dêsse tempo os compositores Dumont. 
f. 1684, mestre-capela real; e Leboeuf, 
cantor da Catedral de Auxerre, sendo 
os hinos de Santeuil, Letourneux, Co
fie e outros.”

www.obrascatolicas.com



135 canto coral

No séc. XVIII, as edições tornaram- 
se menos numerosas e muito mais 
modestas.

A restauração do c. foi iniciada pelo 
abade beneditino Dom Guéranger, de 
Solesmes, 1805-75, cuja ação motivou 
trabalhos do jesuita Lambillotte e nu
merosos outros amigos do c. O desco
brimento e a publicação do célebre 
manuscrito de 8. Galo, talvez cópia do 
livro trazido de Roma por Romano, — 
e o de Montpellier, encontrado por 
Danjou, mostraram aos musicólogos o 
caminho a seguir. O Cardeal Gousset. 
arcebispo da França, nomeou uma co
missão de entendidos (Alix, Bonhom
me, Tesson, etc.) para a edição dum 
gradual baseado nas fontes antigas; 
publicado por Lecoffre, em Paris, in
fluiu fortemente na orientação.

Independentes dos cientistas cita
dos trabalharam na Alemanha Her- 
mesdorff, Schlecht, Schubiger. Haberl, 
etc., sendo introduzido o c., pelo Cäci
lienverein (v. êste) nas igrejas gran
des e pequenas; os tratados de Haberl, 
de D. Ambr. Kienle, mais tarde de Mit
terer, D. Suitberto Birkle, D. Johner, 
etc., popularizaram a introdução do 
c.. facilitada essencialm. pela reedi
ção do gradual da tipogr. medlcéa e 
do antlfonãrio da oficina de Lichten- 
stein (Veneza) pelo único editor do 
mundo que, aceitando o convite e as 
condições do Vaticano, se declarou 
pronto a editar os manuscritos apre
sentados por Roma: Friedrich Pustet, 
de Ratisbona; essas edições, declara
das oficiais (Cura et Auctoritate Sa- 
crorum Rituum Congregationis diges- 
tum), propagadas largam, na Europa, 
foram aceitas e usadas também nos 
outros continentes, trazendo real pri
mavera do c.

Os estudos dos musicólogos france
ses, em particular dos beneditinos de 
Solesmes, Dom Pothler, autor dum 
gradual “tradicional” , Dom Mocque- 
reau, organizador da célebre Paläo
graphie Musicale (com fac-simlles de 
velhos códices), e outros cientistas le
varam o S. Padre Pio X  a confiar a

Solesmes a redação de novos livros 
gregor. de acôrdo com os resultados 
dos estudos históricos, edição chama
da Vaticana (v. esta) e declarada ofi
cial, como antes fôra a medicéa.

LIT. ~  D. Pothier, Les mélodies gré- 
gorlennes; Beneditinos de Solesmes, 
Paléographle Musicale (obra monu
mental) 11 v.; e: Monographies grég.; 
D. Gr. M. Sunol, Introduction à la Pa- 
léogr. Mus. Grégorienne, 1935; Bomm 
Urban, Der Wechsel der Modalitäts
bestimmung in der Tradition der 
Messgesänge im 12.-13. Jahrh.; L. Bec
ker, Kurze Chorallehre für Schule und 
Selbstunterricht; Drinkwelder, Gesetz 
und Praxis in der Kirchenmusik; Gas- 
toué, Les origines du chant romain, 
1907; Gatterdam, Kleine Schule der 
Choralbegleitung, 1929; Gindele-Loe- 
benstein. Der Greg. Choral in Wesen
u. Ausführung, 1936; Haberl. Magister 
choralis; Jammers, Der greg. Rhyth
mus, antiphonale Studien, 1937; D. 
Johner, Der greg. Choral; sein Wesen, 
Werden, Wert und Vortrag, 1924; A. 
Kienle, Choralschule; Gr. Molitor, Die 
diatonischrhythm. Harmonisation der 
Greg. Choralmelodien, 1913; R. Moli
tor, Nachtrident. Choralreform, 2 v., 
1901/2; A. Schubiger, Die Sängerschu- 
le von St. Gallen, 1858; L. Söhner, 
Geschichte der Begleitung des Greg. 
Gesanges in Deutschland, vornehm
lich im 18. Jahrh., 1931; M. Springer, 
Die Kunst der Choralhegleitung, 1907; 
P. Wagner, Einführung in die greg. 
Melodien; 2. Teil, Neumenkunde; 
idem. Origine et Développement du 
Chant Liturgique; Wellesz, Byzant. 
Musik.

EM PORTUGUÊS: Franceschini,
Compêndio de canto greg.; P. L. van 
Liempt, — Nosso Pequeno Curso, (Mú
sica Sacra, 1944-46); Mons. L. G. de 
Moura, o Cantochão, 1929; Fr. Pedro 
Sinzig, A Jóia do Cantochão, 1929; 
idem: Aulas de canto greg. (Mús. Sa
cra, 1944).

CANTO CORAL, canto em coro; v. 
êste.
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CANTO DADO, melodia ou tema 
dado para exercícios ou composições.

CANTO DE CISNE, canto de despe
dida (na morte).

CANTO DO ÓRGAO, ant. expressão 
por música métrica, de ritmo medido 
(como hoje), em oposição ao ritmo 
livre do canto gregoriano.

CANTO DOS ARVAIS, "hino que se 
supõe ser cantado nos campos, pela 
primavera, em honra de Ceres” . (Boa- 
vida Portugal).

CANTO DOS SABIOS, “entoado 
pelos sacerdotes de Marte, quando 
saíam processlonalmente os escudos 
sagrados” (Boavlda Portugal).

CANTO ECLESIÁSTICO, LITÜRGI- 
CO, SACRO é aquêle que, a) acom
panha o Ofício Div.; b) propriamen
te. o que corresponde aos preceitos da
S. Igreja sôbre a mús. sacra. Define-o 
Pedro Wagner (Einführung in die 
kathol. Kirchenmusik) :  “É mús. sacra 
aquela que, na sua inspiração e nas 
suas formas, corresponde a seus fins 
lltúrg. e às normas estabelecidas pela 
Igreja; — é profana a que não possui 
essas qualidades ou, do princípio, é 
destinada para ser ouvida fora da 
casa de Deus” .

CANTO ELEGÍACO, c. triste, de luto.
CANTO ESCOLAR. “Observa-se (Cei- 

ção de B. Barreto) que a criança que 
se dirige à escola, já terá tido uma 
maior ou menor experiência musical. 
Sobretudo nas cidades, onde o rádio, 
a vitrola, os conjuntos artísticos não 
cessam de a impressionar, a criança 
já  terá passado pelas prim. fases da 
evolução.”  A autora reclama os ritmos 
mais acessíveis: brinquedos ritmados, 
rondas, dramatizações, e estimular na 
criança o desejo de cantar. O ensino 
deve ser “proposto em atividades em 
que as crianças possam sentir prazer, 
porque lhes satisfaçam necessidades 
reais de crescimento e de desenvolvi
mento.”

O desentoado pode ser causado por 
falta de firmeza na voz, por falta de 
educação auditiva, por dificuldade or
gânica. por não se cantar na tessitura

adequada, por defeito orgânico (ra
ro) ; pode ser acompanhado pelo ar- 
ritmico, mas não fica excluída, quase 
nunca, a educação musical, cujos ele
mentos essenciais são encontrados no 
canto. “É o coração, a inteligência e o 
raciocínio, que colaboram em síntese 
de emoções e pensamentos... Elemen
to disciplinador e soclalizador por ex
celência é, porém, no canto em con
junto que melhor se amplia o seu 
poder educativo.” (C. de B. Barreto).

LIT. — Mursell: Psychology of
school music teaching; — Dalcroze: 
Le rythme, la musique et l’éducation;
— Clarapède: Comment diagnostiquer 
les aptitudes chez les écoliers; — Las- 
casis: L’éducation esthétique de l’en
fant; — Seashore: Trychology of mu
sical talent. — T. Leop. v. Liempt: 
Método Ward ("Mús. S.”, 1942,186 ss.) ;
— L. Linhares Beuttenmüller, O Or
feão na Escola Nova; — C. de Barros 
Barreto. Côro Orfeão.

CANTO FERMO, sinônimo de can
tochão.

CANTO FIGURADO, rítmico, oposto 
ao cantochão.

CANTO GREGORIANO. V. canto
chão.

CANTO MELISMÁTICO, é aquêle 
que, sôbre a mesma sílaba, tem avul
tado núm. de notas (como nos allé
luia do canto greg.), em oposição ao 
c. silábico, no qual a cada sílaba só 
cabem uma ou poucas notas.

CANTO PLANO, sinônimo de can
tochão.

CANTOR, CANTORA, pessoa que 
canta.

CANTO RESPONSÓRIO, v. respon- 
sório.

CANTORIA, canto, música vocal.
CANTORISSA, OU CANTRIX, lat., 

cantora nos mosteiros medievais fe
mininos que entoava os cantos.

CANTORUM PRÆFECTUS, lat., v. 
cdbiscol.

CANTOS DE TRABALHO, "em todos 
os tempos e em tôda parte, foram com
panheiros inseparáveis do homem”, 
para “minorar a dureza da tarefa.. .
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Entre nós são comuns as cantigas de 
tr. com os ei! ai! ó! hum!. . .  Os nos
sos matutos, caipiras ou tabaréus 
aproveitam os seus cantares para ale
grar o tr., mas o canto pròprlam. do tr., 
no Brasil, é de preferência urbano.” 
São citados como poéticos os cantos 
dos remelros do rio São Francisco. 
"Entre os índios, os c. de tr. eram des
conhecidos, e se Koch-Grünberg os 
encontrou entre as mulheres das tri
bos dos Makuschl e dos Wapischána, 
na fronteira braálleiro-venezuelana, 
quando ralam mandioca, acredita 
Hornbostel, serem de modêlo e in
fluências africanas.” (Renato Almei
da, p. 85-87).

CANTO SILÁBICO, melodia com 
uma ou poucas notas por sílaba.

CANTUS, lat., a) canto; — b) no
me do Tractus no rito ambroslano.

“CANTUS ET MUSICA SACRA” , v. 
De cantu et musica sacra.

CANTUS FIRMUS — na polifonia 
da Idade Média, tirado do cantochão 
ou duma canção popular, só para o 
compositor tinha o papel de voz prin
cipal, não para os ouvintes, pois, sus
tentado geralmente em notas longas 
(contra curtas e variadas nas demais 
partes), pelo tenor, era quase abafado 
pelo conjunto das partes em movi
mento mais vivo. Dai é que canções 
profanas dadas como canto firme a 
Missas Inteiras, não prejudicavam 
multo a austeridade e religiosidade 
destas, como seria lndubltàvelm., se o 
c. f. tivesse sido tratado como as me
lodias de hoje.

CANUDO, “tubo, de ordinário com
prido” (Peq. d lc.); nome genérico das 
flautas do órgão.

CANZA, Idêntico com ganzá; v. êste.
CANZONA, CANZONE, lt., canção;

— v. ária.
CANZONACCIA, lt., canção mal fei

ta; — CANZONCINA, lt., cançãozinha;
— CANZONETTA, lt., cançoneta.

CAPADOR, “lnstr. pastoril de vários
canos em diminuição, que se tange 
correndo pela bôca, e se chama c., 
porque o costumam tanger aquêles,

que vêm às vilas a caparem porcos” , 
(Bluteau).

CAPELA, a) igreja peq.; — b) par
te da igreja: capela lateral; — c) 
conjunto das vestes sacras para a Mis
sa solene: c. de paramentos; — d) 
côro lit. de cantores, sendo o mais ant. 
o papal: cappella pontifícia, havendo 
outros célebres em Londres, Paris, Vie
na, Munique, Berlim, Lisboa e outras 
cidades de Portugal etc.

Tendo sido escritas as ant. comp. 
sacras só para vozes (até 1600), a ex
pressão a cappella ou alia cappella 
passou a significar mús. vocal sem 
acomp. “Até o desenvolvimento vigo
roso do órgão, no séc. XVI, que aos 
poucos colocou os organistas no prim. 
plano, os cantores das capelas eram 
pròpriam. os compositores. Quase to
dos os grd. mestres do séc. XV a XVI 
eram cantores ou mestres de capela.” 
(Riemann);

e) com a evolução musical, o nome 
c. foi aplicado também à corporação 
dos instrumentistas, significando hoje, 
em vários países, não um côro, mas 
um» banda ou orq.; assim, na Alema
nha: Kappelle, ou Musikkapelle.

CAPELA IMPERIAL, no Rio de Ja
neiro. — Compreende-se o duplo sen
tido da expressão pelas palavras de 
Iza Queiroz (“Origem e Evolução” ) 
sôbre a antecessora: “Foi tal a im
pressão causada ao Monarca (D. João 
VI) pela música dirigida pelo Padre 
Nunes Garcia que, em junho dêste 
mesmo ano (1808) transformando a 
Catedral em Capela Real. encarregou 
o Padre José Maurício da regência e 
inspeção da mesma. Nesta ocasião,
D. João mandou vir de Lisboa o orga
nista José do Rosário; enquanto êste 
não chegava, o padre José Maurício, 
não obstante as suas múltiplas ocupa
ções, desobrigou-se honrosamente das 
funções de mestre e compositor da 
Real Capela.”

“Os louvores à Capela Real são unâ
nimes, e Oliveira Lima nos diz que 
possuía ela “um corpo de 50 cantores, 
entre êles magníficos virtuosi ital.,
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dos quais alguns famosos castrati e 
100 executantes excelentes, dirigidos 
por 2 mestres da capela, avaliando 
Debret os gastos com êsses artistas 
em 300.000 francos anuais” (Ren. Al
meida, p. 303).

Na obra citada, I. Queiroz transcre
ve do “Almanak de E. Laemmert” , de 
1844 em diante, os quadros dos músi
cos da C. /., na qual, de há multo, 
tinha sido transformada a Capela 
Real. Anteriorm., o "Almanak Geral 
do Império do Brasil” , de Seb. Fabre- 
gas Surigué, tinha dado notas lacôni
cas: “Mestre de S. M. I. e Altezas: 
Fortunato Maziotti (Niterói); CAPE
LA IMPERIAL: Onze Capelães canto
res, incluindo dois regentes; — dois or
ganistas; Mestres de Capela: Fortu
nato Maziotti e Simão Portugal; vinte 
e três músicos, a saber: 20 cantores e 
3 instrumentistas de baxo” .

De 1844 a 46, a C. I. tinha 2 mes
tres de capela, 2 organistas, 19 músicos 
cantores e 4 mús. instrumentistas; de 
1848 em diante, êsse último número 
subiu a 30 instrumentistas. As notas 
sôbre residências mostram que vários 
cantores eram do Convento de S. An
tônio. do Conv. do Carmo, do Conv. 
dos Capuchinhos, do Palácio da Con
ceição e da Quinta Imperial, v. Arqui
vo da Ccvpela Imperial.

CAPISCOLIUS, v. cabiscol.
CAPISTRUM, lat., faixa de coiro, 

com uma abertura para a bôca, para 
os tocadores da flauta dupla dos rom. 
Chamava-se também phorbeia.

CAPITULÁRIO, livro que contém os 
capítulos do Ofício Divino.

CAPÍTULO, CAPITULUM, lat., peq. 
lição da S. Escritura no Oficio Div., 
recitado ou cantado nelo hebdomadá
rio ou praeses chori.

CAPO, it., a) cabeça, principio; da 
capo =  do principio; — b) chefe (de 
banda ou orquestra).

CAPODASTRO, v. capotasto.
CAPOEIRA, “divertimento velho no 

Brasil... Formada a roda, com orq. 
de berimbaus, chocalhos e pandeiros 
(o berimbau é absolutam. imprescin

dível), os lutadores entram na arena 
e vão se agachar defronte da orques
tra. Desde êsse momento, não podem 
falar. Ficam aí, agachados, enquanto 
os cantadores vão cantando... Só 
depois dêstes versos a luta começa." 
(Ed. Carneiro. Negros Bantus).

“Feita a roda, dispõe-se uma orq., 
que se compõe de berimbaus — instr. 
essencial, — chocalhos e pandeiros. 
Começa então a cantoria... Cantiga 
sempre estrófica, às vêzes um só tira
va o verso, e o côro se limitava a re
petir, fôsse o últ. verso da quadra ou 
a últ. palavra apenas... A luta é pro
digiosa de agilidade, e o ritmo da 
cantiga se acelera com o movimento 
do brinquedo, o entusiasmo circuns
tante e os efeitos da pinga que corre 
entre duas lutas. O jôgo é de pernas 
e cabeças, rasteiro, pouco elegante, 
mas vivíssimo e de inigualável des
treza. .. A mús. é monótona e de 
pouco interêsse como os versos, e o 
berimbau é um instr. muito primitivo, 
com um som metálico e desagradá
ve l... Hoje em dia, a c. na Bahia 
tende a desaparecer com os seus ca
racterísticos. .. marchando para tor- 
nar-se um simples esporte, ao invés do 
folguedo tradicional dos negros ango- 
leses.” (Renato Almeida, pgs. 111, 112).

CAPOLAVORO, it., obra prima.
CAPOSCHOLUS, v. cabiscol.
CAPOTASTO, it., peq. barra de ma

deira ou metal que se coloca sôbre as 
cordas, apertando-a com parafuso de 
pressão, para fazer subir o diapasão 
meio tom ou mais, com o fim de evi
tar tons difíceis.

CAPPELLA, A — v. capela.
CAPRICCIETTO, it., diminutivo de 

CAPRICCIO, it., capricho; trecho de 
forma livre.

CAPUCHINHOS E MÚSICA — Os C. 
formam uma das três grandes famí
lias da Prim. Ordem de S. Francisco 
d’Assis, chamada dos Frades Menores; 
datam de 1525, tendo já em 1571 mais 
de 3.000 religiosos, e estando no Bra
sil desde 1612. Depois duma eclipse de 
pouca duração, foram chamados pelo
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Govêrno Imperial, de acôrdo com o 
Decreto n.° 285 de 21-6-1843, que o 
autorizava “a mandar vir da Itália 
Missionários C., distribuí-los pelas 
Custódias do Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Maranhão, Manaus, Paraná, Rio Gran 
de do Sul, sendo esta última elevada 
em 1942 a Província (a primeira do 
Brasil)

Por mais que os C. sobressaíssem 
como missionários e apóstolos de ca
ridade, não se descuraram do cultivo 
da música, em particular do canto sa
cro popular.

Em tôda parte, os C., espalhados 
por sôbre o Brasil, fizeram o que Luís 
da Câmara Cascudo escreve n’A Repú
blica de 18-11-1939, sob o título "Os C. 
no Rio Grande do Norte” :

"Os C. apareceram no Rio Gr. do 
Norte no próprio ano da colonização. 
Ajudam as pazes com a indiaria. Frei 
Bernardino é um intérprete... A tra
dição das s. missões continua viva e 
salutar. Construindo igrejas e cemité
rios, riscando estradas, chantando 
Cruzeiros, os C. ensinavam o catecis
mo, o simples, o lógico, o indispensá
vel catecismo, divulgando orações sin
gelas e cantos corais, de ampla e es
tupenda eficácia psicológica, tendo a 
intuição completa dos mistérios inte
lectuais do canto coletivo como liame 
de solidariedade moral.

Os C. deram ao sertão os benditos 
cantados em uníssono, por homens e 
mulheres, antes e depois das pregações. 
Essa tradição que um temor idiota de 
parecer ridículo está fazendo desapa
recer nas nossas igrejas, é uma das 
maiores dádivas. O homem sempre 
orou cantando, e cantando foram di
rigidos os salmos, as súplicas e can
tos de alegria, onde mais alto subiu o 
coração humano de David e Salomão.

Os C. faziam cantar. Ainda hoje os 
velhos sertanejos evocam o espetáculo 
indizível daquele côro de tragédia gre
ga, informe e poderoso, bravio, rude, 
terrível, mas grandioso de eloqüência, 
profundo de sinceridade, inesquecível

de fé intrépida. No pátio das peque
ninas vilas sertanejas de cem anos a 
multidão comprimia-se e daquele re
banho liberto do Mal pela palavra de 
fogo, subia aos céus estrelados e lim
pos o clamor da imensa voz ondulan
te e sonora, como um hino de guerrei
ros que venceram, pelas armas da pe
nitência e da oração, o inimigo eterno 
do sossêgo e da paz nos espíritos. E 
como a voz do povo se elevava nas 
horas da noite, ao lume oscilante de 
fogueiras, mais impressionante e co
movedor se tornava o aspecto do gru
po sem fim de trabalhadores e mães 
orando como tinham sempre orado os 
pastores que viram o Div. Menino na 
madrugada de Natal” .

A exemplo dos Franciscanos. Jesuí
tas e outras Ordens, os C. se serviram 
do canto sacro também entre os ín
dios. Frei Serafim de Gorizia tinha 
fundado, com Fr. Angelo de Sassofer- 
rato um aldeamento que, hoje, é a 
florescente cidade de Itambacuri, Mi
nas; a êsse respeito conta, no jornal 
de Ouro Prêto de 12-8-1879, o P. Bene
dito Estevens Lima, vigário de Fila
délfia, Minas: . . . “Foi solene a missa 
do dia 2 . . .  e durante ela não pude 
deixar de comover-me ouvindo cantar 
os indígenas, de modo admirável e 
quase incrível, o Gradual, o Glória, 
o Credo, etc.” ; .. .Fala em seguida da 
procissão de "mais de duas mil almas, 
indígenas e pessoas civilizadas, que 
concorreram daqui, do Poté, Mucuri, 
Noreth, Sete-Posses, Malacacheta, etc. 
. . .  a acertada escolha dos cânticos, 
orações e jaculatórias, que, entoados 
pelo capitulante, Rev. Fr. Serafim, e 
repetidos por aquela imensa multidão, 
arrebatavam os corações e, ecoando 
por aquêle grande espaço... iam per
der-se naquelas extensas matas, que, 
ainda há pouco, em 1873, se achavam 
incultas e desertas, exclusiva mansão 
de feras e selvagens.” (Fr. Jacinto de 
Palazzolo, Nas Selvas dos Vales do 
Mucuri e do Rio Doce, 1945, p. 109).

CAPUT COLISTA, CAPUT SCHOLAE 
(SCHOLARIS), v. cabiscol.
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CARA, fandango, com cantos ao som 
da viola, alternado com dança sapa
teada.

CARACOL, concha tocada como 
trombeta.

CARADIYA, ou SHARODE-VTNA, v. 
índia.

CARAMILLO, esp., nome genérico 
de numerosos instr. de mús., idêntico 
com calamus, lat.

CARANAM, desenvolvimento dum 
motivo hindu; v. índia.

CARANGUEJO, dança pop. do Rio 
Gr. do Sul.

CARAQUÊ, seg. C. Gondlm talvez 
idêntico com curuque (v. êste).

CARÁTER, cunho, tipo, feitio, nome 
usado também de composições musi
cais.

CARDIAL, v. ave.
CARÊ, dança popular do Rio Gran

de do Sul.
CAREZZANDO, CAREZZEVOLE, CA- 

REZZEVOLMENTE, Italiano, carlnho-

Uns e outros sabem revelar lados fra
cos de artistas, instr., obras, etc., as
pectos que são ou podem tornar-se 
cômicos — ou limitar-se a interessar 
e divertir.

A c. remonta à antigüidade, como 
provam papiros conservados em Tu-

CARICATO, ator que nos dramas e 
óperas tem o papel de ridicularizar 
ou satirizar.

CARICATURA E MÚSICA — Como 
os demais terrenos da vida social e 
particular, a m. não podia escapar & 
atenção dos caricaturistas do lápis, do 
pincel, do buril, da pena e da palavra. H. Rox, o “sr. Abacaxi, contrabaixo” (Des. seg. 

gravura do “Life” , pelo P. Damião Preitlke)
rim (animais tocando), Londres (ra
posa com flauta dupla); relevos e va
sos da Grécia (certamen de Apoio e 
Mársyas; bebedores, vários vasos de 
Brygos); obras de Roma (Pan, Dioní- 
sio visitando Ícaro); — atravessou a 
Idade-Médla e continua ativa até hoje. 
Os assuntos são tão variados como os 
terrenos da mús.: canto, cantores de 
ambos os sexos, coros, instr., vlrtuo- 
ses, orq., regentes, ouvintes, empresá
rios; garganta, bôca e mãos; professo
res e discípulos, triunfos e vaias, mús. 
sacra e profana, notas e pautas, salá
rios e dívidas, teatro e “claque", fes
tas populares e procissões, composito
res e óperas, clássicos e modernos, 
amor e ódio, idílios e guerra, meninos- 
prodígio e velhos, inspiração e dls-
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tração, pianíssimo e fortíssimo, delírio 
e indiferença, etc.

J. J. Händler criou tôda uma série 
de macacos formando orquestra; — 
Moritz von Schwind desenhou a céle
bre “Lachner-Rolle” , rôlo de 12Vfem. 
com a vida de seu amigo Franz Lach- 
ner; J. P. Dantan uma série de mú
sicos da Grande ópera de Paris.

A c. de tal modo acompanha gran
des artistas que constitui biografias 
mais ou menos desenvolvidas (Verdi, 
Wagner, Liszt, etc.). Não poucas vê- 
zes, a própria música passa a carica
turar, assim o “Mercado italiano no 
séc. XIV” de Zacharias; — a "Bata
lha de Marignano (1515) de Clement 
Janequin; — "Aria Allemagna con 
alcuni variazioni sopra 1’età delia Ma- 
està” (Eleon. Magd. Teresia), de Ales- 
sandro Poglietti (f. 1683); — "La pro
va d’un opera seria” (1805) de Fran
cesco Gnecco; — a “Fuga-Amen” da 
"Condenação de Fausto” , de H. Ber- 
lioz; — "s’ kommt ein Vogel geflogen” 
no estilo de R. Wagner, por Siegfried 
Ochs; — “Im Grunewald, im Grune- 
wald ist Holzauktion” , no estllo de J.
S. Bach, por M. Moszkowski; — a “Ba
lada Hlperboráslca” de Johan Selmer, 
op. 18, n.° 5; — a ouverture p. a “Flau
ta Mágica” de Mozart, para 4 vozes de 
homens, reproduzida (em parte, como 
as outras peças) por Karl Storck; — 
“Jambos claudicantes” de Karl Loewe, 
op. 62,1, n.° 5; — "Como passa depres
sa a noite de cuco” , de Victor Haus
mann; — o "Dueto de gatos” , segun
do motivos de OTHELLO de Rossini, 
por F. A. Reissiger; — Phil. Em. Bach. 
numa série de peq. peças desenhou o 
retrato das esposas de seus amigos: 
“ la Buchholz, la Boehmer, la Stahl”, 
etc., sendo tôdas reconhecidas pelos 
amigos.

A literatura acompanha de perto o 
lápis do desenhista, em c. deliciosas. 
Storck cita longos trechos de R. Kiets- 
chke sôbre as 7 raças dos músicos 
(Neue Musikzeitung, 1882); as "Re
gras de instrumentação” (versos em 
al.) de Willi Neckisch (Die Musik, ano 
V I ); — o timpanlsta é descrito por

Gustav Freytag ("Deve e Haver” ) por 
versos de Herrn. S. Buch “Der Pau- 
kist” ; — o piano por Hector Berlioz 
e pelo americano Oliver Wendeil Hol
mes; — a orquestra por K. M. von 
Weber (Tonkünstler-Leben, cap. 4) e 
J. P. Lyser (Ein Sommertag in Elbflo
renz) ; — o violino por Orthlopp (Bi- 
bllot. des Fohsinns, nova série, v. 2, 
Stuttgart, 1941; — Alex. Moszkowski. 
numa paródia do “Das Lied von der 
Glocke” de Schiller; — o elogio da 
mús. Já foi feito por Abraham a Sanc- 
ta Clara; — o do séc. da mús. por K. 
Herlossohn (1804-49); — H. Lilienfein 
descreveu as bênçãos e pragas da mús.;
— Michel Noel parodiou em “Le tanne- 
aux-alrs” o "Tannhäuser” de Wagner 
(Journal amüsant, Paris, 13-4-1881); —
F. A. Gelbcke no poema "Octavianus 
Magnus” (Hamburgo, 1840) apresen
ta um virtuose e seus triunfos pianís- 
tlcos.

LIT. — Karl Storck. Musik und Mu
siker in Karikatur und Satire, 1910;
— Osmin, Prof. Kalauers Musiklexi
kon u. andere musikal. Schnurren, 
1921.

CARIJÓ e CARIXÓ, v. ave.
CARIMBÓ (no Pará: CURIMBÓ), 

instrumento.
CARNAVAL E MÚSICA. As ruidosas 

festas populares do c. não dispensam 
o canto e a música instrumental. 
Como tôdas as fases e manifestações 
da vida humana, o c. se espelha no 
palco, na ópera e opereta e na pró
pria sala de concêrto ("C." de Schu
mann, etc.). Podem chegar a certa 
elevação e arte as manifestações do 
c., mas, freqüentem., expansões não 
controladas ou excessivas rebaixam o 
nivel de arte, civilização e moral, pro
vocando a reação de elementos sadios. 
No Brasil, escreve o Correio da Manhã 
de 16-12-45, as músicas "são bastante 
interessantes, vivas, saltitantes, como 
o exige a classe de festa, a que se des
tinam. Entretanto, o mesmo não se 
pode dizer com relação às letras, por 
vêzes grosseiras, indignas até de ser 
cantadas por pessoas medianam. edu
cadas. Não queremos condenar tôdas
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as frases da giria carioca, quase sem
pre bastante expressiva; mas êsse 
calão deve ser comedido, a fim de que 
possa ser utilizado por qualquer pes
soa, de qualquer classe social, visto 
que se trata de uma festa de todos. 
Vimos observando, nas atuais compo
sições carnavalescas, uma infinidade 
de vocábulos que, por demais sórdi
dos. deviam ser excluidos da lingua
gem popular. Não seria necessária a 
criação de uma lei especial. Para evi
tar êsses abusos bastava, apenas, a 
boa vontade e a compreensão dos au
tores e aplicar as leis existentes de 
defesa dos bons costumes” .

Será preciso a aplicação ainda de 
outra lei, a do silêncio. Por mais que 
se admitam, como válvula de alegria, 
cantos, danças e mús. instr., não se 
justificam as incomodações de bairros 
inteiros (com enfermos, crianças, etc.) 
durante quase tôda a noite, e noites 
seguidas, por cantos em alta voz e por 
instr. dos mais barulhentos, como 
trombones e de percussão, etc.; isto 
não só nos 3 dias do c., mas durante 
tôdas as noites de sábado e domingo 
desde o Ano Bom até a quaresma, de
sacreditando a cultura do pais. Contra 
isso, só a campanha da imprensa (sa
crificando lucros de anúncios, etc. . , 
juntam, com a das autoridades” .

Renato Almeida confirma (página 
197): “É um estonteamento dos sen
tidos. . . Animando o quadro, os can
tos lascivos, atordoantes, gritos estri
dentes, chocalhos, recos-recos, tambo
rins, clarins agudòs, soturnas cuicas, 
falsetes caprichosos e o bater grave e 
soturno dos bombos na cadência rui
dosa dos Zé Pereiras. E essas multi
dões inquietas, doidas e extasiadas de 
prazer são voluptuosas e refletem, nos 
seus cantos, êsse frêmito insopitável 
de desejo. As canções são feitas p. 
serem dançadas, e as músicas são os 
sambas lânguidos e requebrados, e as 
marchlnhas picantes e maliciosas... 
Essa mús. é de predomínio negro, e o 
samba se fêz nos morros, baixando à 
cidade... É a orgia, a batucada, a 
cabrocha, a macumba, o malandro

que se exaltam, numa lirica licen
ciosa e primária... O c. é o grd. tri
unfo do negro.”

CARNIX, ant. clarim que termina
va numa cabeça de animal e cujo 
tubo era de chumbo, com som muito 
agudo.

CARNOUM, grd. trombeta índia, de 
tubo duplo.

CAROÇO DE SINO, v. sino.
CARPINTARIA, DANÇAS DOS OFI

CIAIS DE — v. negros.
CARPINTEIRO, v. ave.
CARRANCA, cara sombria, feia. com 

que se “adornavam” construções e 
que, às vêzes. se viam na fachada de 
órgãos, onde. sob a ação do organista, 
se abriam desmesuradam.; assim tam
bém em órgãos no Brasil.

CARRERILLA. esp.. passos acelera
dos na ant. dança espanhola.

CARRILHADOR. CARRILHANOR. to
cador de carrilhão.

CARRILHAO, a) conjunto de sinos 
para tocar músicas; carillon, fr. Os 
martelos dos sinos costumam ser mo
vidos por teclas tocadas com os pés 
ou os punhos, não faltando teclados 
aperfeiçoados que se tocam como os 
do órgão. Outros carrilhões são provi
dos de um cilindro ponteado a exem
plo dos realejos ou caixas de mús., to
cando automàticamente.

A vulgarização e o aperfeiçoamento 
do c. datam do séc. XVI. cabendo pa
pel preponderante a Flandres. A ex
tensão das notas varia muito, basean- 
do-se na escala diatónica ou na cro
mática, por uma ou mais oitava. Na 
Europa, os carrilhões mais imponen
tes parecem ser os das duas tôrres de 
Mafra (Portugal), cada qual com 48 
sinos, dos quais os 2 maiores de 12.000 
quilos e 2,4 m. de altura;

b) sinônimo de sistro (v. êste);
c) cravelhame de engrenagem de 

algumas violas, chamado também me
canismo;

d) peça musical que imita sinos 
ou campainhas.

CARRILHONAR. v., tocar sino.
CARTA Dl MUSICA. lt„ papel pau

tado para escrever música.
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CARUQUÉ, “grd. instr. dos indios, 
cujo som é medonho, como afirma R. 
Rodrigues. Êste instr. parece ser o 
mesmo de que fala Silvio Roméro, 
dando-lhe o nome de curuquê (v. ês
te) e que, devido a êrro tipográfico, 
se acha escrito da forma acima” (C. 
Gondim).

CASCAVEL, guizo, pequenina cam
painha.

CASSACA DE COURO, v. ave.
CASTANHETA, CASTANHOLAS, pe

queno instr. de percussão, formado de 
duas conchas de madeira rija ou mar
fim, ligadas com fita ou cordão, for
mando charneira que o tocador enrola 
entre os dedos médio - e anular, dei
xando as c. pender na palma da mão; 
“as c., cuja origem é oriental, cons
tituem um dos instr. mais populares 
em Espanha; os andaluzes principal
mente servem-se delas com uma habi
lidade extraordinária, produzindo efei
tos rítmicos picantes pela rapidez com 
que fazem suceder as percussões". (E. 
Vieira).

CASTRAÇAO, “a mutilação de me
ninos, praticada na Itália, durante 
séculos, para evitar a mudança da voz 
na puberdade, quer dizer, com o fim 
de conservar a voz do menino cujo 
timbre excede a beleza da voz femi
nina. A voz dos castrados unia com 
o timbre e registro da voz de menino 
o peito e pulmão desenvolvidos do 
homem, habilitando-o a executar pas
sagens que pareciam não terminar e 
que, messa di voce, se estendiam admi- 
ràvelm. A florescência da instituição 
da c. eram o século XVII e a metade do 
XVIII, passando os últimos exemplares 
da primeira metade do século XIX.

“Deve-se procurar a origem da c. 
para o dito fim em mutilações por de
sastres acidentais; no entanto, diante 
do sucesso Imenso de alguns castra
dos, a c.. ao que parece, em fins do 
séc. XVII, tornou-se objeto de espe
culação condenável, sendo castrados 
numerosos meninos aue jamais se fi
zeram cantores de valor.

“Não há prova que a Igreja tenha 
autorizado a c.; tolerou-a. e. em prin

cípio do nosso séc., foram alguns até 
admitidos na capela papal” (Rie- 
mann).

Com a mudança da Côrte portuguê- 
sa, vieram alguns para o Rio de Ja
neiro.

CATABANCALESA, gr., canção do 
berço.

CATABASIS, gr., sons descendentes.
CATASTORNA, nome do bico da 

flauta entre os gregos.
CATA TENDRI VINA, v. qãnon.
CATCH, ing., gênero de mús. espe

cificam. inglêsa que, antigam., se ba
seava em cânon a 3 ou mais partes 
(rondeaux) para vozes e, mais tarde, 
usavam de formas mais livres, com 
texto humorístico ou cômico e várias 
dificuldades de execução. As coleções 
de c. mais antigas são as de Ravens- 
croft: Pammelia. 1609; Deuteromelia. 
1609 e Melismata, 1611. Os textos, fre
qüentemente, eram lascivos.

CATECISMO EM CÂNTICOS — A 
facilidade com que o povo retém na 
sua memória longos cantos, levou os 
missionários, vigários e outros padres 
a preferir cânticos que resumissem a 
doutrina católica. Entre os trabalhos 
dêsse gênero sobressaem os versos da 
poetisa baiana Amélia Rodrigues, sob 
o título C. em C., com melodias de 
João Brasil (v. Fr. Pedro Sinzig, O 
Brasil Cantando, com o acomp. das 
melodias). A precisão da linguagem 
destaca as idéias da respectiva parte 
da doutrina, como, por ex., em Man
damentos de Deus:

1.° Primeiro: Amar a Deus, — De 
todo o coração. — Segundo: Não to
mar — Seu santo nome em vão.

2.° Terceiro: Guardar sempre — O 
dia do Senhor. — Quarto: Honrar pai 
e mãe — Com respeitoso amor.

3.° Quinto: Nunca matar — Nem 
ofender ninguém. — Sexto: Fiel zelar
— Da castidade o bem.

4.° Sétimo: Não furtar — Nem bens 
de outrem reter. — Oitavo: Falsidade
— E alelves não dizer.

5.° Nono: A espôsa jamais — De 
outro desejar. — Décimo: Coisa al
guma — Alheia cobiçar.
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6.° Tôda a divina Lei — Resume- 
se, em verdade, — Num só grande 
preceito: — O amor, a caridade.

CATERETÊ, “dança rural brasil, 
cantada, cujo nome indica origem 
tupi, mas que coreogràficamente se 
mostra muito influenciada pelos pro
cessos africanos de dançar” . (Peq. 
Dic.). É de compasso binário rápido.

CATIMBÓ ou CATIMBAU, prática 
de feitiçaria do nordeste bras. com 
cantos chamados linha.

CATIRA, v. cateretê.
CATON, apito de madeira dos povos 

da Lunda.
CATTIVA, NOTA — it„ sinônimo de 

nota não acentuada, fraca.
CATUPÊS, v. negros.
CATURRA, v. ave.
CAUDA, a) haste, a linha perpen

dicular da maior parte das notas; — 
b) grande c.. c. inteira, meia ou pe
quena, v. piano.

CAUDATA, v. virga.
CAVALETE, cavalleto, ponticello, it., 

chevalet, ír., Steg, al., tabutnha delga
da ou peça de madeira, sôbre a qual 
passam as cordas dos respectivos ins
trumentos, para afastá-las do tampo 
harmônico. Nos violinos, violas, v.celos 
e c.baixos, o c. tem o lado superior 11- 
geiram. convexo, para o arco, ao mes
mo tempo, não tocar tôdas as cordas; 
a base do c. tem 2 peq. pés, e, no cen
tro, um recorte de fantasia ao qual se 
dá o nome de coração.

Nos instr. de cordas dedilhadas, o c. 
consiste numa barra colada ao tam
po abaixo da bôca, sendo as cordas, 
geralm., prêsas no cavalete. O do piano 
constitui uma ou duas extensas faixas 
recurvadas, crivadas de pontas metá
licas.

CAVALGADA NA MÚSICA, galope,

passo, trote. O cavalo a galopar, a an
dar calmamente, a disparar veloz, 
etc., muitas vêzes foi objeto de mús. 
descritiva. Leopold Hlrschberg, em 
Reitmotive (“Motivos de cavalgada” ), 
Langensalza, 1911, apresenta 30 exem
plos diferentes das célebres baladas de 
Cari Loewe, o compositor contempo
râneo mais estimado por Wagner. De 
acôrdo com o texto ou a idéia, a mú
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sica pinta o caminho, com ou sem 
obstáculos; a cavalgada de um. de 
muitos ou de todo um batalhão; o do
mínio do cavalheiro sôbre o animal 
ou dêste sôbre aquêle; o passeio, tro
te, galope, disparada, etc.; cavalgadas 
de fantasmas (noite de Walpurgis, 
Odln, centauros, etc.) ou de homens 
de carne e osso.

CAVALO-AFROUXOU, v. ave.
CAVAQUINHO, ou machete, peq. 

viola, instr. particularm. popular nos 
Açores. O ponto é dividido em 17 tas- 
tos; as 4 cordas de tripa são afinadas 
em quintas como as do violino. O efei
to assemelha-se ao do bandolim e da 
bandurrilha.

CAVATINA, ária peq. e simples; v. 
ária.

CAVIDADE, depressão. “Acima do 
céu da bôca estão as cavidades faci
ais, que se compõem dos dois seios
maxilares, dos dois seios etmoidais, 
dos dois frontais e do esfenoidal. Há, 
ainda, uma cavidade chamada cavum,
que fica por trás do véu do paladar 
(v. êste), a juntar-se ao número das 
cavidades faciais... Na emissão dos 
supremos agudos, a voz repercute no 
cavum e no selo esfenoidal com tal 
vigor que dá Impressão de repercutir 
na cabeça’’. (Lopes Moreira: Comp. 
de Tecn. Vocal).

CAVILHA, “peça de madeira ou de 
metal, para juntar ou segurar madei
ras, chapas, etc.” (Peq. dic.).

CAXAMBÚ, “dança grosseira de ne
gros, ao som de uma espécie de tam
bor.” (Peq. âicion. br as.).

CAYPLIA, violão hindu.
CECÍLIA, SANTA — patrícia rom. 

que, em 230, deu sangue e vida pela 
fé cristã. Foi escolhida para padroei
ra da mús., em particular da sacra, 
não como cultora da arte, mas pela 
superior harmonia de sua vida cristã. 
Das Inúmeras associações chamadas 
de S. Cecília, a mais velha foi funda
da, em Roma, por Palestrina (o “prín
cipe da música” ), tendo sido trans
formada por Pio IX, em 1847, numa 
Academia, distinguida por muitos pri
vilégios papais, benemérita da música

sacra. A festa de S. C. é celebrada aos
22 de novembro, tendo motivado com
posições de Haendel e outras celebri
dades (v. Irmandade de S. Cecília e 
Caecüienverein).

CECILIUM, lat., instr. construído, 
em 1866, por Quantin de Crousard; 
"era uma espécie de harmônlo-flute, 
que se tocava na posição de v.celo; 
tinha um cabo para fazer mover o 
fole que se puxava com a mão direita 
como o arco do v.celo. e um teclado 
que se dedilhava com a mão esquer
da. Não se vulgarizou” (E. Vieira).

CEDRA, nome antiquado da citara.
C DUR, al., a) escala diatónica, 

sem acidentes, começando com dó; — 
b) o acorde: dó-mi-sol.

CEGO, a) em peq. órgãos chamam- 
se de c. as flautas mudas do frontis
pício que foram feitas unicam. p. obter 
um aspecto agradável; — b) vale 
outrotanto de “botões de registro” que 
não fazem soar flauta alguma, exis
tindo só p. maior simetria, e levando, 
às vêzes, nomes humorísticos, comor 
Manum de tabula (“larga os dedos!” ) ; 
Exaudire! ("preste atenção!” ) Nihit
(nada) ; Vacat (falta) ; Ductus inutilis
("puxarás à toa” ) ; — Noli me tangerei
("Não me toque’’ !) ;  c) os privados 
da vista têm, no sistema Braille, um 
melo de aprender não só a 1er e escre
ver, mas também notas musicais; v. 
página 146.

ÇELCELIM ou MECELITAIM, cím- 
balos bíblicos.

CELEBES, v. índias neerlandesas.
CELERE; CELERITA (CON), it„ de

pressa.
CELERITER, lat., depressa; ant. ex

pressão, usada também nos manuscri
tos de cantochão, por accelerando ou
piú mosso.

CELESTE (VOZ), registro suave do 
órg. e do harmónio; vox caelestis, lat.

CELESTINO, Instr. de cordas inven
tado, em 1784, por Walker; foi um dos 
predecessores do piano-quatuor de
Baudet.

CELLO, it., v. violoncelo.
CEMBALO, v. cravo.
CEMBAL D’AMOUR, fr„ modifica-
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ção do clavlcímbalo, por G. Sllber- 
mann, com cordas duas vêzes mais 
longas, com cavalete no meio, de mo
do que ambas as partes davam o mes
mo tom. Por meio de tangentes, as 
cordas eram levantadas do cavalete, 
de acôrdo com o toque forte ou fraco 
de tecla, para se conseguir assim o 
desejado forte e piano. As experiên
cias foram abandonadas.

CENG, instr. chinês; v. cheng.
CENTO, it., a) antifonário de S. 

Gregório Magno, coleção de cantos 
sacros; — b) CENTONE, ópera ou 
outra composição feita de pedaços de 
várias obras (pasticcio), donde o no
me de centonizare, it., centoniser. fr., 
compor (geralmente em sentido des- 
prezlvo).

CEPHALICUS, lat., figura do canto 
gregoriano, à semelhança da clivis ou
flecha, quer dizer de duas notas des
cendentes, das quais a segunda (mais 
grave) é escrita e impressa em dimen
sões menores, devendo ser cantada 
não mais curta, mas mais leve e fra
ca; v. neuma 23.°

CEPO, a) forte prancha de madei
ra nos planos não armados em ferro, 
na qual estão embutidas as crave
lhas; em fr. sommier; — b) parte in
ferior dos instr. de corda, ligada com 
a caixa de ressonância.

CERAM, ILHA DE — v. ínâias neer
landesas.

CERCAR LA NOTA, it., antecipar, 
no canto, a nota da próxima sílaba.

CERIMONIA, palavras, ações e ges
tos não essenciais do culto dlv. que, 
em parte, servem de normas também 
para o côro (levantar-se, ajoelhar-se, 
inclinar a cabeça, etc.).

CERIMONIAL, livro que informa so
bre as cerimônias; o principal é o C. 
dos Bispos.

CERIMONIARIO, mestre de cerimô
nia, a quem nas solenldades llt. cabe 
dirigir as cerimônias.

CERODETOS, nome dado, ãs vêzes, 
à flauta de Pan.

CERRA-BAILE, dança pop. do Rio 
Grd. do Sul.

CERRA E MANCA, CERRA E TRA

VA, marcas de dança gaúcha.
CERVELAS, balxão, ant. instr. mu

sical; v. raqueta de descante.
CES, al„ dó bemol; a escala maior

de ces tem 7 bemóis.
CESES, al., dó bemol dobrado, igual 

a si b.
CESOLFAUT, ant. expressão por dó.
CESTRO, v. citara.
CESURA, corte, divisão de trechos 

musicais.
CETERA, CETRA, it., a) citara; — 

b) ant. lira de 8 cordas em forma de 
harpa e E maiúsculo.

CHABATI, dança lenta e sensual, da 
Algérla.

CHABBABEH, S C H E B A B E T  ou 
SUFFARAH, ar., flageolet persa e ára
be, de 6 orifícios de um lado, e mais 
um do outro; costumava ter 31 cm. de 
comprimento (Jacquot).

CHABRETA, cornamusa.
CHACO, “sarrafo de madeira para 

apertar tampos de viola e outras coi
sas que se colam” (Peq. dic. bras.).

CHÁCONA, CIACONA, it., CHACON- 
NE, fr., peça instrumental que, sôbre 
um baixo obstinado, de 8 compassos 
no máximo (% ), faz variações sem
pre novas. É das mais célebres o final 
da composição em ré menor, de J. S. 
Bach. A mais ant., apresentada por 
Rlemann, é uma que se encontra em 
Sonate concertate de Tarqu. Merula, 
do ano de 1837, intitulada Chiacona, 
com êste baixo obstinado:

CHACONISTA, músico hábil na 
chacona.

CHACOTA, ant., dança e canto po
pular ant., alegre e ruidoso. Seg. E. 
Vieira, as "duas palavras chacona e 
chacota não são talvez mais do que 
uma só, derivada do ital. decana (de 
tíeco, cego), nome dado na Idade- 
Médla às narrativas heróicas canta
das pelos cegos ambulantes” .

CHACOU-BIOSCHI, castanholas ja- 
ponêsas.

CHACRAS, castanhetas na índia.
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CHAIM, flauta de cana dos índios; 
v. membi apara.

CHAINA, "lnstr. peruano. É uma 
flauta grande, de cinco furos, tendo 
mais uma abertura longitudinal, sô- 
bre a qual o músico, passando o dedo, 
produz um arrastado de som, um port 
de voix, como chamam os franceses, 
semelhante ao efeito que os italianos 
chamam straciare la voce, ou ainda 
a escorregadura (glissement) do dedo 
do espanhol, sôbre a corda da guitar
ra. Esta flauta tem um som suave e 
de um caráter profundamente triste. 
É o lnstr. com que acompanham os 
seus havaris. (P. Clemt). Escreve-se 
também: chhayna, quena e queina (v. 
esta). ...O s índios costumam mergu
lhar a c. na água para tornar o seu 
timbre mais velado e misterioso” (C. 
Oondlm).

CHALEMBOUNG, instr. malaio com 
10 a 15 cordas metálicas, de forma pare
cida com a do chê chinês. Pôsto sôbre a 
mesa, é tocado com ambas as mãos.

CHALIL, a) flauta dos ant. he
breus; b) seg. outros autores, tambor, 
que acompanhava o abub (v. êste).

CHALUMEAU, fr„ charamela (v. 
esta). a) "Os tubos que produzem os 
sons na gaita de fole" (E. Vieira); —
b) nos franceses, "o registro grave 
do clarinete, abrangendo a primeira 
oitava, de mi2 a ml3” . (E. Vieira); c) 
Instrumento 'campestre, nascido da 
flauta grega; o c. alemão desapare
ceu; o Italiano está em si bemol; o 
russo, espécie de oboé, chamado pelos 
camponeses ragioik, tem 5 orlf. de um 
lado e mais um do outro (Jacquot).

CHALUN, instr. árabe da família 
dos chirimias (v. êste).

CHAMADA, a) sinal na notação, 
para o executante voltar a êle, quan
do o encontrar pela 2.“ vez; — b) to
que de trompa ou de fanfarra no exér
cito ou na caça; — c) tubos horizon
tais, a saírem do órgão pertencendo 
aos reg. corneta, trombeta, trompa, etc.

CHAMPORNIA, ou guitarra (v. es
ta), sinônimo provençal de trompa 
galega, birimbao, guimbarda, aura, 
spassapensiero, etc. (v. êstes).

CHANCHAO, v. ave.
CHANG, v. China musical.
CHANG-KATI, peq. gongo (v. êste) 

siamês, espécie de tantã, (tam-tam) .
CHANGÔ, o  “deus maior” , invocado 

e cantado nas macumbas.
CHANGUION, fr„ instr. de linguetas 

livres, inventado em Paris no ano de 
1846, espécie de fisarmônica (v. esta).

CHANRARES, nome mexicano de 
grandes castanholas; seg. outros, no
me do tambor.

CHANSON, fr„ v. canção.
CHANSONNIER, fr., a) compositor 

de canções; — b) cancioneiro.
CHANTARELLE, fr., prim. corda no 

violino, bandolim e violão; prima.
CHANTRE, diretor de coros de cate

drais, etc. E. Vieira cita as suas atri
buições seg. o Código de Afonso o 
Sábio: "Chantre, tanto quiere decir 
como cantar: y pertence a su oficio 
de comenzar los responsos, y los hym- 
nos, y los cantos, que se hubiere de can
tar; tan bien en las procesions que se 
flerem fueren de leer o cantar, y a el 
deben obedecer los acolitos y los lecto- 
res, y los psalmistas” ; — v. cabiscol.

CHANTRIA, o cargo e a dignidade 
de chantre.

CHANZAS, esp., “ farsas músico-reli- 
giosas alusivas ao Natal” (Pedrell, 
Dicc. técn. de la Música) ;  outro têrmo 
por vilancico de Natal (v. êste).

CHAO, popular dança chinesa.
CHA-PAN, castanhetas chinesas, 

chamadas também schakobioski ou 
tchongou, de 3 pedacinhos de madei
ra dura, unidas por um cordão, e usa
das pelos mendigos.

CHAPEAU CHINOIS, v. cimbalero.
CHAPÉU, a) peq. peça esferoldal 

que tapa a parte superior da flauta; 
— b) c. chinês. (pavillon ou chapeau- 
chinois. fr., Halbmond, al.) instr. de 
percussão inventado pelos chineses, 
no qual o c. formava o teto de peque
no pagode, de cujas extremidades pen
diam guizos; o todo era encimado por 
um bastão, agitado pelo mas. no res
pectivo ritmo.

CHAPEY-THOM e CHAPEY-TOCH, 
v. Indochina.
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CHAPUZ, v. chaço.
CHARÁ, outra designação do fa- 

dango.
CHARAMBA, cantiga popular da 

ilha de Madeira, originária, talvez, dos 
árabes, dlstingulndo-se o c. clássico, 
o dos velhos e o pelo meio; o 1.°, de 
desenho antigo de ritmo adaptado à 
medida poética; — o 2.°, com o pro
longamento das notas finais de cada 
frase por 3 a 4 tempos do compasso; 
— 3.°, em andamento mais vivo e com 
notas finais breves. "O tocador — ex
plica C. M. Santos em Tocares e Can
tares da Ilha — espera sempre pelo 
cantor, porque cada um canta de ma
neira diferente: arrastamentos, flo
reios, pausas, apogiaturas, etc. Uma 
paragem ou um acorde em falso atira
com o brinco pela água abaixo, e o 
pobre tocador perde a alegria sob a 
mofa dos companheiros. Outro tanto 
sucede ao troveiro que deixou escapar 
o ritmo ou a rima. Aquêle que, sendo 
interpelado, ou estiver a seguir na 
roda, não conseguiu responder na
volta da música está perdido nò con
ceito da companhia. Todos lhe gri
tam: "não entoa, não entoa” — e a 
vez passa logo a outro. . .  O c. serviu 
de base a muitas das chamadas can
tigas madeirenses do trigo, da erva,
da carga, etc. Cada freguesia tem as 
suas canções próprias.”

A melodia, no fundo, é sempre a 
mesma. Dum c. dos velhos, Carlos M. 
Santos dá esta variante intitulada 
canção da erva (Seixal):

O c. é usado também para o que, 
no Brasil, se chama desafio, como se 
vê pela obra citada de C. M. Santos: 
“Assistimos uma vez, num arraial, à 
constituição dum casamento que en
treteve, durante cêrca de duas horas, 
umas boas dúzias de pessoas sob o

mais desamarrado entusiasmo. Foi 
uma espécie de Auto sem declamação
— alguma reminiscência do passado
— mas rica de belas trovas. Havia na 
roda uma rapariga deveras insinuan
te, alvo de todos os olhares. Um vilão
já velho, possuidor de multo espírito 
e retorcida Ironia, arranjou-lhe um 
noivo; ela aceitou, êle não se fêz ro
gado; nomearam-se os pais e os padri
nhos e o casamento fêz-se. Os diálogos
entre os noivos, os conselhos dos pais, 
padrinhos e as mil peripécias ineren
tes ao fato, foram duma graça lnexce- 
dível, uns pela filosofia que encerra
vam, outros pela malicia disfarçada 
que, sem ofender o pudor, arrancava 
a cada trova francas gargalhadas aos 
assistentes. Nota interessante: apesar 
do número avultado de personagens e 
de nenhum dêles saber quando e como 
seria visado, nem um só deixou de 
responder a tempo."

CHARAMELA, a) nome ant., deri
vado da denominação lat. de flau
ta rústica, calamns. “Tocava-se, diz
E. Vieira, com palheta metida dentro 
duma cápsula ou barllete, onde se so
prava com fôrça como nas buzinas.

“Havia ch. de três dimensões: a ch. 
bastarda, que constituía o contralto
na familla das bombardas; a ch. mé
dia, e a charamelinha. A ch. produzia 
um som multo áspero e muito forte, 
em conseqüência de não estar a pa
lheta sob a pressão imediata dos lá
bios do tocador; por isso era principal
mente empregada na mús. militar e 
na mús. executada ao ar livre. . .  A 
construção imperfeita da ch. não lhe 
permitia fazer uma escala cromática 
completa... limitava-se à extensão de 
uma nona, desde dó até ré, faltando- 
lhe o sol sustenido médio e o dó sus
tenido agudo... O oboé e o clarinete 
são aperfeiçoamentos da ch."

b) ch., s. m. ant., tocador de ch., 
charameleiro;

c) ch., s. f. banda de mús. ant., de 
instr. de sôpro;

d) ch., s. f., registro dos órg. ant., 
escrita também xaramela, xaramias.
— Cfr. bombarda.
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CHARAMELÍNHA, ant., charamela 
pequena, afinada uma quinta acima 
da média.

CHARANGA, v. fanfarra, seu homô
nimo.

CHARANGO, lnstr. araucano; v. 
Hector J. Gallac, El origen dei ch.
(Boi. lat. am. k. m , p. 73).

CHARGY, TANBUR — tanbur (v. 
êste) com caixa em forma de pêra.

CHARIVARI, ír., sinônimo de pan- 
dorga, mús. barulhenta, desafinada.

CHARKHA, flauta de cana arquea
da, forrada exteriorm. com anéis de 
corda ou tripas de gato; tem 6 orifí
cios; é p. mús. ligeira dos índios kollas.

CHARTRES, CODEX —, célebre ma
nuscrito de canto greg., formando, 
com os documentos de S. Galo, Metz e 
Nonantula, o principal material de 
estudo sôbre o ritmo greg. dessas 4 
escolas medievais.

CHATZOTZROTH, ou hhatsotsroth,
trombeta Israelita (Pentat. X ).

CHAUDRON, fr., caldeirão; “semi- 
esfera de cobre, sôbre a qual se esten
dem as peles dos tlmbales” (Jacquot); 
— c. “diz-se de um mau lnstr. de cor
das” (D. de Azevedo, Gr. Dicion. Con- 
temp. francês-português).

CHAUKLICA-VINA, ou SHOVOKTI- 
CA, lnstr. indio com caixa de resso
nância de concha de nácar, com 1, 2 
m. de comprimento, por 0,10 de largo.

CHAURARES, ant. castanholas me
xicanas.

CHAVE, chiave, it., clé, fr., Klappe, 
al. "Peça móvel de metal — diz E. 
Vieira — nos instr. de sôpro, montada 
entre dois suportes de forma esférica, 
denominados balaústres. A chave com
põe-se de concha, haste e espátula. A 
concha é um disco côncavo, contendo
uma peq. almofada de algodão, cober
ta de pelica muito fina, chamada sa
patilha, que serve para tapar hermè- 
ticamente o orifício a que está aplica
da; a haste é o corpo da chave que. 
por meio de um eixo, se balança entre 
os balaústres, a fim de que a sapati
lha cubra ou descubra o orifício; 
quando a haste é um tubo cilíndrico,

fazendo também as vêzes de eixo, tem 
o nome de canevão. Chama-se espá
tula à extremidade da chave, onde o 
tocador apóla o dedo para fazer subir 
ou descer a concha” .

CHAVETA, traço curvilíneo que 
abrange, verticalmente, duas ou mais 
pautas, indicando que a sua mús. vocal 
ou instr. é ouvida simultâneam. Nas 
partituras de orq., que abrangem tô- 
das as pautas da página, a c. geral 
torna-se supérflua; Juntam-se, porém, 
por c., as pautas da mesma classe de 
instr., como violinos ou trompas etc.

CHAYNA, v. chaina.
CHE, lira chinesa, instr. de cordas, 

cujos cavaletes se transportam à von
tade; é construído em 4 tamanhos, 
com 25 cordas; v. China.

CHECHERÁ, chocalho dos negros do 
Brasil.

CHEGANÇAS, bailados populares 
nordestinos por ocasião de festas re
ligiosas. “Antes de mais nada, diz 
Osmar Gomes, havemos de convir em 
que não há o que se possa chamar, 
em rigor, de diversão católica. Há 
festas católicas. Mas a ch. não é nem
nunca foi uma diversão ou festa cató
lica. Divertimento que não podemos 
classificar de pagão, todavia é a ch. um 
brinquedo caracterlstlcam. profano, 
chegando a ser mesmo sacrílego, em
bora reconheçamos que não intencio
nalmente” .

São “ecos que nos chegaram das 
lutas contra os mouros na Península 
Ibérica. As ch. dos marujos e as ch.
dos mouros tinham enrêdo bem diver
so” . .. Êstes “são autos pop. mais com
pletos... pois compreendem um dra
ma de lances heróicos que exige maior 
número de personagens... Um gran
de rebuliço estabelecia-se no lugar on
de era construída a nau, e os ensaios 
sucediam-se entusiasmando a popula
ção. Armava-se a nau sôbre um car- 
roção puxado por muares... Tudo era 
cantado com música monótona, arras
tada, numa ingenuidade cômica. Du
rante a luta (entre mouros e cris
tãos) estouravam foguetes, rufiavam
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tambores e batiam chocalhantes pan
deiros” ... (Marlza Lira, Brasil Sonoro).

Nas marujadas ou ch. dos marujos
figurava também a nau, que vagava 
fagueira pelas ruas, praias e diferen
tes sitios, ao som de paupérrimas har
monias. .. Começavam então a narra
ção musicada de melodia suave geral
mente binária, denominada A nau 
Catarineta, de origem port., a única
das canções, cuja música é mais inte
ressante... Êsses tradicionais diverti
mentos derivaram-se de velhos autos. 
exibidos em Port., verdadeiros frag
mentos da epopéia cristã." (M. L.) — 
v. Renato Almeida, Hist. da Mús. Bras., 
páginas 204-211.

Osmar Gomes comunica trechos da 
ch., como são cantados no Barro Ver
melho e no Outeiro, iarrabaldes de 
Penedo (Alagoas); daqueles damos 
êste exemplo:

A mús. foi registrada pela prof. de 
piano D. Amellnha Papini Góis, que 
a foi ouvir dum mestre admirado de 
se “passar para o papel uma coisa 
que tinha aprendido de cor, e de cor 
ensinava aos seus discípulos." (Osmar 
Gomes).

L1T. — Ant.° Osmar Gomes, A Che
gança. Contribuição folclórica do 
Baixo S. Francisco, 1941; — Frei Pro- 
tásio Frikel, A cheg. do Morro de S. 
Paulo (“S. Antônio”, Bahia, 1940, pá
ginas 126-138).

CHEIO, conjunto de todos os reg. do 
órg., vozes do côro ou instr. da orq.; 
it. tutti.

CHEIPOUR, trombeta reta árabe- 
aslática, multo estreita, de origem se
mítica; costuma ter 75cms. de com
primento.

CHEKSCHAK, ár„ instr. de per
cussão das mulheres maghreblnas; v. 
Arábia.

CHELYS, gr., variante da lira dos 
hebreus; lira de Mercúrio; na época 
da renascença: espécie de viola.

CHENDEF, instr. árabe de percussão.
CHENG, CHENGUE, CENG, KENG, 

YU, TSCHAO, peq. órgão portátil dos 
chineses, consistindo num feixe de 13 
a 24 tubos de bambu, cravados numa 
pequena tábua que cobre a circunfe
rência duma cabaça. Os tubos, na sua 
extremidade, têm uma llngueta de 
metal que produz o som. O organista,
segurando o ch. com a mão esquerda, 
com a direita abre um tubo, soprando 
ao mesmo tempo numa embocadura 
do corpo da cabaça. £ o instr. prin
cipal da música chinesa. Os jap. co
nhecem êsse instr. sob o nome de cho;
v. grav., pág. 154, n.° 4.

CHERÉ, chocalho de cobre, dos ne
gros do Brasil.
_CHETARAH, hebr., cítara.

CHÉORETTE, fr., oboé pastoril da 
França na época de Carlos VI (1380- 
1422).

CHEVALET, v. cavalete.
CHEVILLE, fr., v. cavilha.
CHEVRE1TE, fr., sinônimo de mu- 

sette.
CHÉVROTEMENT, fr., o trêmulo da 

voz de maus cantores, que os italianos 
chamam trillo caprino, trilo de cabras.

CHHAYNA ou CHAINA, v. quena.
CHHILCHILES, ou CHILCHLLES, 

crótalo mex., do gênero das casta
nholas.

CHIADA e CHIADO, ato de chiar;
conjunto de vozes agudas e desagradá
veis; — CHIADEIRA, som agudo, pro
longado, desagradável; — CHIAR, “ fa
zer um ruído agudo e desagradável, 
como fazem as rodas dos carros... tam
bém se diz de pássaros, pintos, e outros 
peq. animais” . . .  (do pintainho, par
dal, da lebre, do coelho, da doninha, 
do rato, da topelra). . .  “ flnalm. se 
diz da porta, que não abre fàcllmente, 
da flauta multo aguda, do ferro afo
gueado, quando se molha, etc.” (Blu-
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teau); — CHIO, guincho, voz aguda de 
alguns animais.

CHIARINA, v. clarim.
CHIBA, canto e dança popular do 

Brasil.
CHICA, dança dos negros.
CHICO, dança gaúcha; com as va

riantes ch.-áe-roda. ch.-puxado.
CHICUTA, "nome de um lnstr. mui

to interessante, feito do esplque do ju- 
pati, segundo Sílvio Romero. Sant’Ana 
Mery diz que o c. dos indios pariquis 
é feito do yriartes setigera de Mar- 
tlus. Toca-se com dois c. ao mesmo 
tempo. Um produz as notas graves, e 
o outro as notas agudas, mas com 
uma seqüência perfeita. O lnstr. tem 
de 6 decím. a um m. de longitude. É 
ao som dêste instr. que os pariquis 
executam a mais original de suas dan
ças; a dos animais” . (C. Gondim).

CHIFLA. apito tôsco. — CHIFLAR. 
apitar, CHIFLE, CHIFLO, apito para 
caçar aves.

CHIFONIA, v. chinfonia.
CHIJAL, instr. musical Indetermi

nado dos árabes.
CHIKARA, CICARA. instr. de Bena

res. na índia, do gênero da vina (v. 
esta); a c. de Madras tem 4 cordas.

CHILCHILES. v. chhilchiles.
CHILE MUSICAL — A conformação 

do C. que, estreito, se estende longam. 
do norte ao sul, traz clima, vegetação 
e condições de vida muito diferentes. 
No centro vivem 3/4 da população. 
Desta. 2/3 são descendentes de espa
nhóis e araucanos do pais; 1/3 criolos, 
geralm. de origem basca; no sul, ao 
lado de 100.000 araucanos há restos 
de filhos da Patagônia e da Terra do 
Fogo (Ona, etc.), além de uns 40 mH 
alemães. Descoberto pouco depois do 
Brasil, o C. pertenceu até 1797 ao vice- 
reinado de Peru, tomando-se Indepen
dente em 1817/18, com govêrno forte 
desde 1833. Depois duma perseguição 
religiosa em 1824, as Ordens foram 
readmitidas em 1840. Graças aos mer- 
cedárlos, o cristianismo entrou em 
1548, vindo em seguida dominicanos 
(1552), franclscanos (1553) e jesuítas

(1593). No período colonial, a música 
tinha principalmente funções religio
sas. Em 1820, Manuel Robles escreveu 
a Canción Nacional, substituída em 
1828 pelo Himno Patriótico de Ramón 
Carnicer, oficial.

Sobressaiu, no séc. XIX, como com
positor, José Zapiola, 1804-85, autor do 
popular "Himno de Yungay", funda
dor. em 1842, da orquestra sinf. de 
Santiago, e mestre-capela da Catedral. 
Destacaram-se ainda Feá. Guzmân. 
1837-85, pianista e compositor; Guill. 
Frick. 1813-96; Franc. Oliva, desde 
1860 diretor do Conserv. Nac., fundado 
em 1850.

Atualm., o C. ocupa lugar proemi
nente na mús. da Amér. do Sul. sendo 
multo estimados os compositores 
Humberto Allende, n. 1885, autor de 
Escenas “Campesinas Chilenas, La voz 
de las Calles, Tres Tonadas” p. solo. 
côro e orq.; "Tonadas de carácter po
pular chileno” , música de câmara, con- 
cêrto de violino, etc.; seu Irmão Adol
fo Allen, n. 1892; Prospero Bisquerrt. 
n. 1885; Carlos Isamitt, n. 1881; autor 
da obra orq. "Friso Araucano” e de 
mús. de câmara, "Chlldhood Scenes” , 
etc.; Alfonso Leng. n. 1884; Carlos La- 
vin, n. 1883; Enrique Soro, n. 1884: Sa
muel Negrete, n. 1893; Hector Melo, n. 
1899; Jorge Urrutia, n. 1905; René 
Amengual, n. 1911: Alfonso Letelier, 
n. 1912.

W. Apel chama de "leader” a Do
mingo S. Cruz Wilson, n. 1899. funda
dor da Socled. Bach, prof. de compos. 
e muslcologla do Conserv. Nac.. autor 
de "Cinco Poemas Trágicos”, coros, 
suite p. cordas, quarteto de cordas, 
etc. Armando Carvajal, n. 1893, dire
tor da Orq. Slnf. Nacional, é consi
derado o principal regente do país: o 
pianista Cláudio Arrau tem nome In
ternacional; Arnaldo Tapia-Caballero 
dedica-se também ao plano.

“A forma musical chll., por exce
lência, é a da cueca, proveniente da 
velha zamacueca... importada de 
Peru por volta de 1825, dança de co
reografia sugestiva, acompanhada
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sempre de canto e . . .  bater de pal
mas” (Luiz Heitor, Dois peq. Estudos 
de Folclore mus.. Rio, 1938).

A cueca é dança para um par, sim
bolizando galo e galinha; outra dança 
popular é o esquinazo, do tipo da se
renata, em compasso ternário.

Seg. Ch. Seeger (Boi. da União Pa
nam., out. 1944) "o principal órgão do 
Govêmo é a Faculdade de Belas Artes 
da Univ. do Chile” . . .  cuja seção mu
sical "é o Conserv. Nac. de Mús. . . .  
Em 1940, com elementos da Assoe. Nac. 
de Concertos Slnf. e outras organiza
ções, estabeleceu-se o Instit. de Exten
são Mus., subordinado à Univ. do C. 
em 1942. "...M antém  o Inst. uma 
orq. slnf., um grupo de bailado e um 
quarteto de cordas” .

L/T. — Barros Arana, Hist. de C., 16 
vol., 1884-1902; Silva Cotapos, Hist. 
eclesiástica de C., 1925; Pereira Salas, 
Los orígenes dei arte musical en C., 
Santiago, 1941; H. Allende, Chllean 
Folk-Music (Buli. ot the Pan Amer. 
Union, v. 65, n.° 9 ); Slonimsky, Chi- 
lean Composers (Muslcal-Amerlcana, 
v. 63. n.° 19); C. S. Smith, The Com
posers of C. (Modera Muslc, XIX, n.° 
1); Jorge Urrutia Blondel. Apuntos 
sobre los albores de la Hist. Musical 
Chilena (Boi. lat. am., t. III, p. 89).

CHIMARITA, cantiga popular do 
Rio Grande do Sul; — b) dança com 
cantiga em violão ou viola.

CHINA MUSICAL. “Ainda hoje, diz 
acertadam. Louls Laloy em La Musi
que Chinoise (Paris, H. Laurens), olha 
para os outros países do Extremo- 
Oriente, Annam, Japão e Coréia, como 
para seus tributários”, não no sentido 
político, mas porque lhes levou a civi
lização, a moral, as belas artes, os 
princípios do Direito e da administra
ção. “Em tôda a Ásia oriental, os que 
sabem ler, lêem em chinês” .

Um séc. antes da nossa era cristã, 
Li ki (Memorial dos ritos) deu a dou
trina oficial sôbre a mús., vendo nesta 
a linguagem natural do sentimento. 
Na Ch. teocrática e patriarcal, a mús. 
era imposta pelo chefe do Estado. O

imperador Hoàng-ti criou a Hiên 
tch’eú (“beneficio universal” ) ; Yaô a 
chamada Tai tchãng (“grande reper
cussão” ) ; Chouénn a Chaô ("concór
dia” ), ainda em uso na época de 
Confúcio.

Depois dêsses três soberanos legen
dários, Yü, fundador da dinastia dos 
Hiá, (uns 20 séculos antes da nossa 
era), perpetuou seu nome na sua 
mús.; — a dos Yin (do séc. XVIII- 
XII) é conhecida por Tá hoú (grande 
proteção), e a dos Tcheoú (séc. XII- 
IX) por Tá ou (grande coragem).

Baseada a sociedade chln. na auto
ridade, não quer que a mús. sirva às 
paixões. O antigo rigor, contudo, aos 
poucos diminuiu. Descoberta a relação 
entre o tamanho dum tubo (de bam
bu, etc.) sonante e a altura do som, 
os teóricos apresentaram regras a res
peito. Liü Pou-wê, do 3.° séc. a. C., fala 
numa escala que chamamos a de Pitá- 
goras, simplificadia, um séc. depois, 
por Sê-mà Ts’iên e seu quase contem
porâneo Hoàl Nân-tzeú.

Passados séculos, em 1596 o prínci
pe Tsál-yu propôs o nosso sistema de 
“ temperar" atual, para o que apre
sentou uma tabela que, além do tama
nho dos tubos, continha o diâmetro 
dêles. Embora desde a antiguidade a 
C. possuísse uma série completa de 
semitons, fazia dêles uso multo mode
rado. As mais das vêzes empregava 
cinco sons, cuja proporção, onde íôr 
que começasse, era sempre a mesma. 
Inlclando-se em Já, a seg. nota era sol, 
a terc. lá, a quarta dó, a quinta ré, 
tendo cada uma delas (embora se par
tisse de outra nota) um nome pró
prio: a 1. koung (o palácio), a 2. 
chang, (a deliberação), a 3. kio (o 
chifre), a 4. tcheú (a manifestação), 
a 5 yü (“as asas"), isso por um antigo 
simbolismo que via na 1. nota o prín
cipe, na 2. os ministros, na 3. o povo, 
na 4. os negócios, na 5. os objetos. 
Qualquer uma das cinco notas pode 
terminar a melodia.

No séc. XIV, Koubilai khan, con
quistando a China e fundando a di-
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1.° ngô-eüt-tcha-khe, com caixa de noz de côco e 2 cordas; —  2.° seú-hwô; nome 
pekinês: hou-k"in ou hwô; —  3.° yue k’in, popular; —  4.° cheng ou sêng, órgão de 
bdca; —  5.° flauta dêsse órgão; 6.° tá thóng kyo, grd. corneta, vulgarm. háo-tháng; 
—  7.° pyen fc/liMg-smos; —  8.° yân lo,. gongos de templo e palácio; —  9.° sino 
antigo; —  10.° te k"ing, litofone isolado; —  11.° pa-ta-la, xilofone birmane de 22 lâminas
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nastia dos Yuên, introduziu a escala 
de 7 sons, escala nacional dos mongóis, 
chamados: Hô, fá; SSe, sol; Yi, lá; 
Cháng, si (natural ou bemol); Tch’eu. 
dó; Koung. ré; Fân, mi; Lou. fá; Wou, 
sol.

Os prim. instr. da C. eram aquêles, 
que para cada som tinham um órgão 
especial: sinos, pedras sonoras, sirinx, 
órgão e cítara. Os sinos, de formas 
muito variadas, convidam à oração, 
como os dos templos, ou transmitem 
ordens aos soldados; os que se usam na 
mús. são menores, suspensos em duas 
filas e batidos com martelos; o sino 
isolado chama-se Pouo tchoung; o 
jôgo de sinos tem o nome Pien tchoung 
em núm., a princípio, de 12, hoje de 
até 16 sinos; p. 154, n.° 7.

Paralelam. aos sinos, e podendo to
car juntam, com êles, estão os instr. 
de pedra; o isolado, suspenso, tem o 
nome de Te k’ing que se toca simul
taneamente com o Pouo-tchoung, o si
no isolado; o jôgo de pedras sonoras 
chama-se Pien-k’ing; a grossura deter
mina a altura do som que se diz ser de 
suave pureza. Tocadas antigamente 
nas casas, hoje são usadas só nos tem
plos de Confúcio.

O sirinx tinha antigam. 12, hoje 16 
flautas de bambu, sendo tocado nas 
cerimônias religiosas.

O cheng, sêng é um pequenino órgão 
de 13 ou 19 flautas, tocadas pelo ar 
da bôca.

O yo ou siaõ, flauta constando de 
um tubo com 6 aberturas, não tem 
embocadura nem palheta; recebe o ar 
da bôca por sua extremidade e per
mite as passagens mais rápidas.

A flauta traversa, chamada antiga
mente tcheu, tem hoje o nome de ti e 
é usada em tôda a parte. O kouãn- 
tzèu e o sònou, muito populares, são 
instr. de llngueta barulhentos.

Faz lgualm. parte dos instr. de sôpro 
o hiuan, feito de barro' cozido ou dé 
porcelana, da forma de melo-ôvo. É 
tocado por um buraquinho ao alto, 
enquanto cinco ao longo dos flancos 
fornecem a escala de lá a sol (sem

si). Usa-se hoje só nos templos de 
Confúcio.

Dos instr. de metal ouvemi-se na C. 
as cornetas, longas, haó-t’oúng (cor
neta de sinal), e a la-pá, aquela usada 
nos préstitos fúnebres, esta no exér
cito.

Dos instr. de corda o mais antigo é 
o k’in, espécie de alaúde. O che, hoje 
menos usado, é uma espécie de cítara 
com 25 a 27 cordas, e cavaletes mó. 
veis. Todos os outros são mais novos; 
assim o p’i-p’à, espécie de guitarra de 
4 cordas, que se diz introduzido no 
fim do século 3 antes de Cristo.

O violão de 4 cordas tem o nome de 
houú-k’in; o de 2, mais popular, eúP- 
hiên; yâng-k’in é uma cítara de cor
das metálicas.

Pertencem aos instr. de percussão o 
lô, gongo, e, na orq., o yân-lô, dez peq. 
gongos montados sôbre um "chassis’' 
e afinados pela escala mongólica; — 
os pouo. címbalos; — tambores e tam- 
borinos; — o tchou, peq. caixa, cujo 
martelo, seguro no fundo, pode ser 
movido pela mão que passa por uma 
abertura; — o yu, em forma de pe
queno tigre, cujos dentes produzem 
um ruído característico; — p’e-pàn, 
castanhetas.

A notação chinesa dá o nome das 
notas em colunas descendentes, pas
sando da direita para a esquerda, 
tendo letras para indicar a duração 
das notas com pausas. (Artigo revisto 
e aprovado pelo sábio franclscano chi
nês Frei Dr. João Batista Se-Chien 
Kao).

I  i . j j M i ' 1 l l fT T l  

j i J i j  j  j J i - 1
Entrada no templo de Confúcio. Os pon
tos marcam o acompanhamento de tam

bores e castanhetas.
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Um dcs prim. apóstolos da C. é o 
franciscano Fr. João de Monte Corvi- 
no (1247-1328) que usou do canto para 
propagar o cristianismo (v. Mús. S., 
1942, p. 147).

Marcha nupcial
LIT. — Amiot, Mémorles sur la mu

sique des Chinois, tant anciens que 
modernes. Paris, 1776 (6.° vol. das 
“Mémoires concernant les Chinois") ;
— Chinese music (catálogo da Expo
sition Universelle de Londres, 1884) ;
— J. A. von Aalst; Chinese music; 
Londres 1884; — Moule: Chinese mu
sical Instruments (“Journal of the 
North-China branch of the Royal Asi
atic Society”, 39, 1908; — Les Mémoi
res historiques de Se-ma Ts’ien, trad, 
de E. Chavannes, Paris. 1897-99; — 
Cecil Clementi, Cantonese love-songs, 
Oxford, 1904; — Robert Lachmann: 
Música de Oriente, Labor.. Barcelona. 
1931.

CHINESCOS, v. cimbalero.
CHINFONIA, instr. de cordas, mu

nido de roda, sendo chamado também 
sinfonia, sambuca, rotata. viola, vielle 
(francês).

Entretanto, também outro gênero de 
instr. de sôpro, a cornamusa ou gaita 
galega, leva os nomes supra e mais: 
faufogna, cinfonia, symphonia, sam- 
sonia, sampsonia, zanfonia, zampofía, 
zambougna, zarrabete, causando mul
ta confusão.

CHINGUVO ou QUINGUVO. caixas 
de madeira cem que se transmitem 
noticias entre os povos da Lunda.

CHINNOR ou KINNOR, harpa bí
blica.

CHIO, v. chiada.
CHIPANANA, trombeta de chifre ou 

de peq. dentes de marfim, nos povos 
da Lunda.

CHIRIMIA, flageclet de barro cozi
do. da América Central, chamado 
pelos aztecas de uilacapitzli; v. êste.

CHIRONOMO, v. quirônomo.
CHIROPLASTE, CHIROGYMNASTE, 

fr.. aparelho portátil para maior agi
lidade dos dedos de pianistas prin
cipiantes. inventado, em 1841, por La- 
tour e C. Martin.

CHITARRA LATENTE, v. guitarra 
latente.

CHITARRINO, it.. peq. violão ital. 
do século 17.

CHITARRONE, grd. guitarra it.. em 
forma de alaúde, chamado também 
arciliuto ou tiorba, com duas cordas 
duplas.

CHITERNA. it., ou GUITERNE. vio
lão it.. de 4 ou 5 ordens de cordas e 
um tanto aplanado como a pandora 
(v. esta).

CHITTIKA, castanhetas na Índia.
CHIUSO, it., fechado.
CHNOUÉ ou DJONOUÉ, instr. de sô

pro dos ant. egípcios, que se supõe ter 
sido uma trombeta encurvada.

CHO, órgão portátil da China; v. 
cheng.

CHOÇA-DO-MATO-VIRGEM, v. ave.
CHOCALHADA, ruído de chocalhos; 

— CHOCALHAR, tocar chocalhos; — 
CHOCALHEIRO, a) que chocalha; — 
b) passarinho que chia muito; — 
CHOCALHO, “instr. de metal com ba
dalo e mais ou menos semelhante à 
campainha, para se pôr ao pescoço de 
animais; cabaça que, agitando-se com 
pedras dentro, produz som semelhan
te ao do chocalho". (Peq. Dic. Bros.).

CHOR, al.. côro.
CHORAULA ou CHORAULES, gr., 

CHORAULICUS. lat., músico que, en
tre os gregos e romanos, acompanha-
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va o canto com flauta dupla, contra
riam. ao auloedus que tocava soles.

CHORDAULODION. espécie de arma- 
nicórdlo inventado, em 1816, por João 
e Frederico Kaufmann. de Dresden.

CHORAL, al., a) cantochão; b) 
canto religioso a 1 ou mais vozes.

CHOREA, lat., dança ant. dos roma
nos e gregos.

CHOREBENITE, espécie de trompa 
ant., na França.

CHOREUTES, gr., cantores de córo 
das tragédias gregas.

CHORICA, flauta grega.
CHORI PR/EFECTUS. lat., v. ca- 

biscol.
CHORKNABE, al.. menino do côro.
CHÔRO, “ funçanata musical pop. 

em que um pequeno conjunto instr.. 
composto de flauta, violão, cavaqui
nho, pandeiro e reco-reco, executa val
sas, sambas, etc.; a música tocada por 
êsse conjunto” . (Peq. Dic. Bros.).

Seg. Flausino Rodrigues Vale (Ele
mentos de Folk-lore musical brasilei
ro) , “c. e a seresta não constituem no
vas formas, mas um gênero especial 
de mús. pop., onde um solista é acom
panhado por instr. plebeus: cavaqui
nho, violão, bandolim, recentem.. o 
banjo, e alguns de orq.; violino, flau
ta, clarinete, antigam. o velho oflcllde. 
hoje destronado, o que é tão do nosso 
gôsto, e que é feito sempre de impro
viso, ao talante do acompanhador.

A seresta (serenata) é o mesmo 
chôro, perambulando pelas ruas, a de- 
soras, em que os cantores têm parte 
ativa, e vão chorar as máguas debaixo 
das janelas de suas Dulcinéas” .

“ch. é carioca. Veio da Cidade nova 
por volta do meio do séc. passado, e 
depois se tornou coisa multo nossa. 
Antigamente era comum ouvi-lo pelas 
noites afora, passeando pelas ruas. em 
intermináveis serenatas... Se, em ge
ral, é sentimental, muitos são alegres 
e espevitados, como aquêle magnífico 
Apanhei-te, cavaquinho, de Ernesto 
Nazareth. A modulação do ch. foi sem
pre curiosa, passando do modo maior 
p. menor e volvendo ao maior ou vlce-

Seth, A Serenata. De “O Brasil em Imagens” 
(recorte)

versa, variando sempre o modo nas 
suas três partes. Não tinha canto. Há 
alguns anos, porém, começaram a apa
recer letras p. os ch. e a dividi-los em 
duas partes apenas, e assim já os há 
numerosos” (Renato Almeida).

CHORON, instr. de cordas da Fran
ça do séc. XV, sem noticias porme
norizadas.

CHORORAO, v. ave.
CHORUS, lat., v. côro.
CHORWERK. Das — 49 v., séc. XV 

a XVII, de F. Blume; os autores, em 
ordem alfab., são êstes: 32.° Adam von 
Fulda, hinos; — 31.° Aulen, Missas;
— 22.° Binchois. 16 canções profanas;
— 25.° A. Caldara, 1 madrigal e 18 
canons; — 27.°, 36.°, 39.° Demantius, 
Paixão de S. João. em al.; salmo 116; 
motetes; — 28.° Dressier, 5 motetes;
— 19.° Dufay, 12 obras sacras e pro
fanas; — 49.° Dufay, hinos (compl.);
— 9.°, 21.°, 32.° H. Finck, 8 hlncs; — 
Missa in summis; hinos; — 24.°, 38.° 
Franck, 5 motetes; — 10.° Gabrieli, 8 
motetes; — 40.° A. Grandi, 3 motetes 
concert.; — 44.° Hãhnél, Missa de Pás
coa; — 47.° Harzer, Paixão de S. João;
— 7.° H. Isaac, Missa carmlnum; —
1.°, 3.°, 18.°, 20.°, 23.°, 30.°, 42.® Josquin,
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Missa Pange; Canções profanas; 4 
motetes; Missa Da pacem; 3 motetes 
de evangelho; 8 cantos e motetes gre
gorianos; 3 salmos; Missa de beata 
Virgine; — 13.°, 34.°, 37.°, 41.°, 48.° Orl. 
di Lasso, Madrigais e chansons; Lágri
mas de penitência de S. Pedro; Pro- 
phetiae Sibyllarum; 15.° J. Lupi, 10 
cantos prof.; — 46.° J. Martini, 3 can
tos sacros; — 4.° Ockeghem, Missa mi- 
mi; — 17.° H. Purcell, 5 coros sacros;
11.° P. de la Rue, Requiem e motete;
— 12.°, 36.° H. Schein, 6 motetes al., 
salmo 116; — 29.° P. Schôjfer, 15 can
tos al.; — 26.° Th. Selle, Paixão de S. 
João; — 6.° Th. Stoltzer, salmo 37; — 
Theile e Bernhard. 2 Missas breves; —
2.° J. Vaet, 6 motetes; — 5.°, 8.° A. 
Willaert, madrigais ital.; canções po
pulares italianas.

Volumes coletivos: 14.° 7 motetes 
cromáticos; — 32.°, 12 hinos; — 35.° 
discípulos nórdicos de Gabrieli; — 43.° 
canções de carnaval da renascença;
— 45.° cantos al. do século XV.

CHOUO-PI, peq. tambor chinês, sus
penso numa corda e colocado sóbre 
um lado da grande caixa kuien-kou.

CHRISTE ELEISON, lat.. parte cen
tral do Kyrie, cantado na Missa e nas 
Ladainhas.

CHRISTUS FACTUS EST, expressi
va antifona que termina o ofício lit. 
do último tríduo da Semana Santa.

C|Ci j J  »•oi: -  tfilli
CHRONISTA, lat., diácono (ou sa

cerdote) que, no canto da Páixão de N. 
Senhor na Semana S., se encarrega

das palavras da narração evangélica, 
cabendo as demais aos dois outros 
cantores.

CHROTTA, lat.. C R O U T H . fr.. 
CROW. ingl., um dos mais ant. instr. 
de corda da Europa, já mencionado 
em 609. Seg. Riemann, parece ter sido 
de origem brit., tendo se transforma
do na França e na Alemanha. Difere 
da lira, rébeca, rubeba e viela por não 
ter braço ou pescoço. Não deve ser 
confundido com a rota (v. esta). Esta 
e a chr. foram descritas por Wewer- 
tem: Zwei veraltete Musikinstr. (Mo- 
natshefte f. M. G. 1881, n.° 7-12).

CHUATÊ, chocalho dos índios bras.. 
construído de cabaças à semelhança 
do maracá.

CHUC ou THÔ-CÔ. caixinha sonora 
batida com martelo; v. Indochina.

CHULA; “as ch. ao norte de Portu
gal,-  são canções coreográficas, em 
modo maior e compasso binário, dan
çadas por um par sôlto, com estalos 
de dedos... No Brasil, a ch. é uma 
espécie de toada... Na Bahia, a ch. ê 
um têrmo genérico p. as toadas alegres 
e ranchos de Reis. Seg. Manuel Queri- 
no, ao canto de ch. as morenas dança
vam o miudinho, o corta-jaca e, em 
geral, sambas arrojados e melodiosos, 
com acomp. de violão, flauta, cavaqui
nho. viola, ganzá e batidos de palmas. 
Portanto, dança de roda. A ch.. vinda 
do lundu, como êste evoluiu de dança 
p. canção solista, na forma de sam- 
binha em frase regular e repetida por 
vêzes... No Rio de Jan., a ch. é uma 
marcha dos ant. cordões carnavales
cos, reservada p. os palaços... Em 
Marajó, no Pará, ch. é uma expressão 
genérica para definir canção’’... (Ren. 
Almeida, p. 72).

CHUONG, sino metálico da Indo
china; — CHUONG KHANH, tímpano 
e campainha.

CHUSMA, ant., sinônimo de cheio, 
tutti.

CHUVA. CANTOS DE — As sêcas 
periódicas no nordeste brasil, fazem 
os habitantes recorrerem a Deus, com 

procissões e cânticos, pedindo a ch.
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indispensável. Embora, às vêzes, se 
misturem elementos supersticiosos, 
com cantos pop. que a fé esclarecida 
recusa, no fundo trata-se de atos in
teiramente justos e acertados: o re
curso da criatura impotente ao Cria
dor de poder ilimitado. — Os índios 
faziam promessas de danças religio
sas. quando apertados Dela sêca.

CIACCONA. it.. v. chácona.
CIALAMELLO, it.. oboé primitivo, 

pastoril.
CIFRA INTAVOLATURA, it., v. ta- 

blatura.
CIFRAS, a) servem como notas 

nas tabelas (tabulaturas) para violão, 
guitarra, etc.; — b) indicam, no bai
xo cifrado, os acordes a tomar; — c) 
cifras rom. em compêndios modernos 
de harmonia, designam os graus de 
escala, e. quando grandes ou peq.. o 
acorde maior ou menor do respectivo 
grau; d) Riemann emprega cifras e 
letras, para simplificar essencialm. o 
baixo cifrado; — e) para o ensino do 
canto, cifras podem substituir as no
tas. significando a série de 1 a 7 qual
quer escala diatónica, maior, quer que 
comece com dó. com fá. si bemol ou 
outra nota; os acidentes, neste siste
ma. são indicados de várics modos 
(por ex. por algarismos atravessados 
de uma linha, horizontal ou inclina
da) ; — f) no dedilhado para instr. 
de corda, instr. de sôpro, de madeira, 
1 reclama o indicador, 2 o dedo máxi
mo, etc., método que, na Ingl., se 
aplica também ao dedilhado do piano, 
(v. notação).

CIGANOS — Sôbre a música dos c. 
há um bom estudo orientador de Gas- 
ton Knosp na "Ene." de Lavignac, p. 
2646-2655. A sua música apresenta-se 
estranha, por não seguir os tons ha
bituais, maior e menor, nem mesmo os 
eclesiásticos, dórico, fríglo, lídlo, mixo- 
lídio. A sua escala principal é a se-

Vê-se o parentesco próximo com a 
escaft mencr, cuja segunda parte, na

escala dos c., serviu de modêlo tam
bém para a primeira. Os c., no en
tanto, não se contentam com elas; 
criaram uma série de outras:

Só erti 5 e 12 encontra-se o acorde 
maior de dó (—mi-sol) ;  as harmonias 
não são sujeitas a regra alguma, sen
do freqüentes as que seguem:

Os ritmos são muito diferentes; as
sim, em três compassos seguidos, se 
encontram os sob a) e em cinco com
passos seguidos, os ritmos sob b )j

a í - H .  « m i f l  n
n  r \ \ n  n  i

i i ;  J.I1J.U jij ji* j ji
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A orq. costuma ser composta de um
1.° viol. e um cimbalo como instr. pre
dominantes; 2.° viol., altos, celos, c. 
baixos, clarineta, às vêzes trombetas. 
O 1.° violinista segue livrem, a sua 
fantasia, ajudado pelo cimbalo; os 
outros dão acordes, abstendo-se de vir- 
tuosidades.

Os c. dominaram na vida musical 
da Hungria; sobressaíram, dentre mui
tos, Karm~nn, 1550; — Barna Miska, 
(Miguel Barna), autor da marcha 
húngara (1705), incluída por Berlioz 
na “Condenação de Fausto"; — Czin- 
ka Panna, mulher virtuose, c. 1772, 
graciosa e de costumes irrepreensí
veis; — Barurn Miska, o “Orfeu hún
garo”, vencedor num concurso de 12 
celebérrlmos violinistas c.; — no sé
culo XVIII os mais festejados virtuosos 
e improvlsadores são Paticarius, Keks- 
kematy, Sarkósy (c. 1860); o mais 
popular: Behary Hanos (João), muito 
louvado por Liszt; — Czermak, n. 1771, 
intérprete genial; — Kéler-Béla, n. 
1820, compositor e chefe de orq. — 
Avultam entre os modernos: Elemér 
Szentinmay, Laszlo Kun, Géza Lányi, 
Ernõ Lanyi, Géza Marton, Miska Len- 
gyel, Géza Chrim, etc.

Editaram obras c. os editores húnga
ros Rószavôlgyi & Cia., Budapeste. São 
expressões freqüentes: lassan, lento; 
Jricka, Jriska ou friss, all.° fogoso.

L /r. — Micklotich, über dle Mun- 
darten und dle Wanderungen der Zi- 
geuner Europas, Viena, 1873; Nohl, Die 
Zigeunermuslk (Allg. Musikgeschichte, 
Reclam, Lelpzig); — Franz Liszt, Sur 
les Bohémiens et sur leur musique en 
Hcngrle.

CIGARRA, v. ave.
ÇIKAWASTLI ou TZICAHUASTLI, 

v. México.
CILINDRO, v. piano.
ClMBALA, a) reg. de órgão, com

posto de várias fileiras de tubos e dan
do de cada nota o acorde maior em 
posição fundamental; tem algo da 
mistura, mas é menos forte; — b) 
trombeta do século XI.

CIMBALERO. esp.. CHINESCOS,

CHAPEAU-CHINOIS, PAVILLON CHI- 
NOIS. fr„ HALBMOND, al. e ingl., ins
trumento metálico de percussão, in
ventado pelos chineses. Costuma ter 
a forma de cúpula de pagode com 
campainhas na margem.

CIMBALISTA, tocador de cimbala e 
cimbalos.

CIMBALLES, fr„ CINELLI, it., BE- 
CKEN, al., pratos.

CIMBALO, esp. ant., a) campainha;
— b) clavlcimbalo.

CIMBALO ARMÊNIO, disco de me
tal, prêso num cabide largo, e com 
campainhas na margem.

CÍMBALOS, a) antigam., pratlnhos 
de metal que se chocavam mútuam.;
b) hoje, glóbulos metálicos de bron
ze, composto de 80% de cobre e 20% 
de estanho.

CIMBASSO, it., trombone baixo.
CINA5DUS, mestre de dança grego 

ou romano.
CINCO POR DOIS, POR QUATRO, 

OITO, DEZESSEIS, compasso compos
to, chamado temário-binário.

CINELLI, it., pratos.
CINFONIA, v. chinfonia.
CINGEO-CINGEO, pop. violão das 

Filipinas.
CINNARA, instr. rom., provavelmen

te idêntico com a harpa hebr. kynnor 
ou kynnar.

CINCEDUS, lat., bailarino dos ant. 
romanos.

CINYRA, instr. mús. usado nos fu
nerais dos antigos romanos.

CIONAR-CRUIT ou CROITH, peq. 
harpa irlandesa, de 10 cordas.

CIRANDA, dança pop. com trovas;
— daí: CIRANDAR, dar voltas, e CI- 
RANDINHA, pequena c.

CÍRCULOS HARMÔNICOS, a pas
sagem pelas 12 quintas ou quartas do 
sistema temperado que, por melo 
duma substituição enharmônica, leva 
ao ponto de saída: dó-sol-ré-lá-mi-si-fá 
susienido-dó sust.-sol sust. (ou lá be
mol) — mi bem.-si bem.-fá-dó; — ou: 
dó-fá-si bemol. etc. As modulações por 
meio dêsse círculo são fáceis, mas ge
ralmente sem valor artístico.
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CIRCUNCISÃO DO SENHOR, festa 
de guarda, oitava do Natal, inicio do 
ano civil.

CIRIRI, dança brasileira.
CIS, al., dó sustenido; — CIS DUR. 

ai., dó sust. maior; — CISIS. al., dó 
sust. duplo ( = ré); — CIS MOLL, al., 
dó sust. menor.

CISTER, v. cistre; — CISTER VIR- 
CHIS, v. cabeça.

CISTRE, CISTRO, CHITARRA TE- 
DESCA, lt„ Cister, al., espécie de alaú
de achatado e oval, datando do século 
XVI, uma das variedades da citola.

CISTRE DE TECLAS, c. do baixo, 
variante do cistre.

CISTRO DE TECLADO, lnstr. de 
meados do séc. XVIII, usado na Ingl. 
e na Alem., com um teclado de 6 
teclas.

CISTRO-TIORBE, lnstr. de cordas 
do séc. XVIII, de caixa achatada.

CITARA, a) antiquíssimo lnstr. da 
Assíria, do Egito e da Grécia, com um 
número de cordas sucesslvam. eleva
do e a construção aperfeiçoada. Sus
pensa no ombro por larga fita, as 
mãos estavam livres para dedilharem 
as cordas. Confundida, às vêzes, com 
a lira, distlnguia-se desta por ter maio
res proporções. Os gregos tinham, no 
gênero das cítaras, o barbitos (v. es
ta), a pectis (v. esta) e a phorminx 
(v. esta).

b) a c .  européia da Idade Média, 
até ao séc. XVIII, era bem diferente 
da grega. "Consistia, diz E. Vieira, 
numa espécie de guitarra; denomina
va-se também cestro. citola, citra, ci- 
tula, cistro, cistre, (em fr.) sistre, sis- 
tro e guitarra alemã” ; dlstlnguia-se a 
comum, de 4 cordas; — a de 5 cordas 
afinadas de 3 maneiras diferentes; — 
a de 6 pares de cordas. — a grande de 
6 cordas, e a grande c. baixa de 12 
cordas;

c) a moderna, usada multo no 
Tlrol, na Áustria, Baviera, Suiça e 
parte da Itàlla, assemelha-se ao sal
tério. É colocada na mesa e tem 30 a 
39 cordas, das quais 5. sobrepostas ao 
ponto, servem para tocar a melodia.

lncumblndo-se as restantes do acomp. 
Estas são dedilhadas pelo Indicador, 
médio e anular da mão direita, sendo 
as da melodia feridas por uma palhe
ta segura em anel què se enfia no 
dedo polegar da direita. Os dedos da 
mão esquerda apertam as cordas da 
melodia sôbre o ponto, para produzir 
os vários tons prescritos. A afinação 
é esta:

"A citara é um instr. de sala. muito 
apreciável; além de executar ao mes
mo tempo o canto e o acomp.. pode 
produzir outros efeitos variados, tais 
como séries de notas dobradas em 
terceiras, sextas ou oitavas, arpejos, 
trêmolos, etc. É um pequeno piano eco
nômico e portátil’’. (E. Vieira). O que 
a muitos atrai particularmente, é o 
vibrato das notas melódicas.

CITARA DE ARCO. STREICHZI- 
THER. al., citara, tocada com arco.

CITAREDO, CITARISTA, tocador de 
cítara.

CITARISTERIANA. flauta dos ant. 
gregos.

CITARISTRIA, a) tocadcr de cíta
ra ou guitarra nos gregos; b) flauta 
grega que acompanhava a citara.

CITHARCEDA, CITHARCEDUS, mu
lher ou homem que. entre os gregos, 
cantava, acompanhando-se na cítara.

CITHRINCHEN. al.. pequena cítara 
da Idade Média, em forma de sino.

CITOLA. CITRA. CITULA, cítara.
CITOLEIRO, ant.. citarista.
CLAIR-ACCORD. lnstr. de vento e 

de lâminas vibrantes. Inventado em 
1855 por Gavioli, de Paris.

CLAIRON, fr., clairains. clairin, clai- 
ronceau, clara, clareta, clario, Clarion, 
clarius. claron, claronceau, clássica, 
cornix, cornu, a) ant. clarim, (v. ês- 
t e ) ; — b) denominação ant. de regis
tro agudo do clarinete, em oposição ao 
registro grave de chalumeau.

CLAIRSIGHE ou CLARSETH, a for
ma mais antiga da harpa Irlandesa.
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CLANGOR, som rijo de trombeta, 
expressão poética.

CLAQUEBOIS, harmônico de bois. 
patouiíle, xilophone, régale, echelettes 
(fr.), tricaballaca (it.), instr. de per
cussão; v. xilofone.

CLAQUETTE, fr.. mecanismo que, 
para efeitos mus., imita o sibilo do 
chicote do postilhão.

CLARA, v. clairon.
CLARABELA, a) instr. de manive

la, cujos martelos produzem sons de 
timbres diferentes; — b) reg. em 
órgãos antigos.

CLARÃO, CLARETA, ant., a) cla
rim; b) registro de órgão, de zinco, 
com bocal de palheta.

CLARIM; CLARINO. it., a) instr. 
metálico de tubo estreito, como o 
trombone, ao contrário da corneta, 
de tubo largo. Seu tubo muito extenso 
é voltado duas ou mais vêzes sôbre sl 
mesmo, para ocupar menos espaço. 
Tem timbre característico, estridente, 
notàvelm. diferente da corneta, de 
som aberto. Seu tom próprio é de mi 
bemol; as notas agudas são difíceis 
Munido de pistões ou cilindros, é tão 
perfeito como o cornetim, com a ex
tensão de 3 oitavas. Na orq. e banda 
é insubstituível. Chama-se em franc. 
trompette, em al. Trompete, em it., 
além de clarino, tromba a squilla ou 
tromba naturale (o clarim liso), trom
ba a machina (o cl. de pistões);

b) registro de órgão;
c) músico, executante de cl.
Havendo não pouca confusão a res

peito de clarim, trombeta, etc., dirigi
mo-nos ao prof. Fúrio Franceschlni,
S. Paulo, que nos forneceu êstes escla
recimentos: Os instr. de sôpro de
bocal, i. é, assoprados com a bôca, 
cujos lábios fazem o papel de palheta 
vibrante natural, foram primitivam. ; 
feitos de vários materiais, conchas, 
grandes caramujos, chifres de animais, 
etc. A palavra trompa quer dizer tam
bém canal, tubo; teriam sido chama
dos trompas os instr. de tubo longo?
A palavra grega strómbos significa

uma concha marinha, um caramujo

de casca enrolada quase em caracol 
que em tempos remotos serviram de 
instrum. de sôpro, como mostram 
antigas figuras de tritões, divindades 
do mar, etc. Teria a palavra strombos, 
perdendo o c inicial, passado a signi
ficar instr. de sôpro de forma enro
lada? Certo é que houve época, em 
que as chamadas trompas de metal 
tiveram a forma de caracol; talvez 
seja esta também a origem da palavra 
ital. tromba e, no diminutivo, trom- 
betta, a trompette fr. e Trompete 
alemã.

O diminutivo da palavra como é 
cornetto, cornetta. No entanto, os ins
trumentos de bocal cornetti, tão usa
dos nos séc. XVI e XVII, fôssem de 
forma direita ou curva ou ainda em 
espiral, tinham timbre claro, mais 
próximo ao timbre das trombetas do 
que ao dos cornos, trompas, Hoerner 
(al., “Horn”, no sing.).

O timbre depende da forma do bo
cal, da forma da coluna de ar vibrante 
segundo a forma interior do tubo, e 
das proporções entre o tubo e seu 
comprimento; tudo isso influi na pro
dução dos harmônicos que, por sua 
vez, modificam o timbre, a “côr” do

Aos cornetti, trombetas de bocal, 
com o tempo foram aplicados orifícios 
nos tubos, abertos ou fechados com os 
dedos, tornando-se assim diferentes 
das trombetas e cornetas simples que 
só podiam executar alguns harmôni
cos da série própria ao som funda
mental, de acôrdo com o comprimento 
do tubo.

A peq. trombeta mais aguda daquele 
tempo foi apelidada chiarino ou clari
no, quer dizer: de som “chiaro", cla
ro O genial Cláudio Monteverdl, com
positor por muitos titulos precursor de 
Wagner, prescreveu em 1607, para a 
introdução de sua ópera “Orfeo”, par
tes de trombetas, sendo a mais aguda 
chamada chiarino ou clarino. Em todo 
o caso. por razões históricas e etimo
lógicas. não acho exata a interpreta
ção dada por certos dicionários e pes-
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soas, à palavra clarim, clarin, como
equivalente de trompa, corno, Horn,
instr. de timbre escuro; o clarim era 
uma trombeta aguda, de tubo estreito, 
usada assim também em algumas sin
fonias de Haydn.

Uma palavra ainda a respeito do 
velho corneto e clairon que nada ti
nha que ver com o corno, trompa,
Horn, a não ser, às vêzes, alguma se
melhança na forma: o timbre era 
claro, próximo da trombeta. O corne
to simples, sem mecanismos nem ori
fícios, tocando apenas poucos sons da 
série harmônica, foi parente próximo 
da trombeta de correio, it., postiglio- 
ne, fr. cornet de poste, al. Posthom,
chamado também, princlpalm. quando 
usado para fins militares, de clairon,
clairon d'ordonnance (que não deve 
ser confundido com o clairon do órgão, 
registro de trombeta aguda, de 4 pés 
e palheta metálica vibrante, chama
do também clarin e trombeta-oitava).

Os velhos cornetos direitos, curvos, 
em espiral, os do correio, os clairons 
aos poucos aperfeiçoados e tornados 
cromáticos, com a aplicação de ori
fícios, claves, pistões, deram origem 
a nova família, os bugies ou flicomos,
al. Fluegelhorn, ou saxhorn, usados 
princlpalm. nas bandas.

Remontando ao passado é bom lem
brar que a tromba (lt.) ou trombeta
estêve multo em uso entre os antigos 
romanos que, ao lado dos cornos, as 
tinham de várias espécies e dimen
sões; assim, a buccina (de onde búzio, 
buzina), trombeta pouco curva; a 
tuba, tromba direita, possante, pró
pria da infantaria; o lituus, tromba 
direita, com a extremidade inferior 
virada para cima (como longo cachim
bo), instr. estridente próprio da ca
valaria. (HORACIO: “Jam litui stre- 
punt" . . . ;  LUCANO: "Stridor 11-
tuum "...)

Com o tempo, porém, e em outros 
lugares, princlpalm. na Alemanha, o 
nome desta últ. antiga trombeta 
lituus, passou a ser usado também
para corno, Horn. De fato, Bach, na
Cantata 118, prescreve:

iitui, 
cornetto. 
trombone alto. 
trombone tenor, 
trombone baixo,

desempenhando o corneto o panei de 
verdadeira trombeta melódica, servin
do de soprano no quarteto dos metais, 
como se fazia nos séc. XVI, XVII e 
parte do XVIII. Os litui aqui equiva
lem a comi, Hoerner, propriamente a 
comi acuti in si b, trompas agudas 
em si b.

Atualm. no Brasil e em geral nos 
países europeus latinos, é adotada 
quase que exclusivam. a trombeta cro
mática soprano em si bemol, apelida
da também peq. trombeta em si bemol 
agudo, sendo confundida, não poucas 
vêzes, com a corneta cromática em si 
bemol. No entanto, êsses dois instr., 
trombeta e corneta, mesmo quando 
ambos de si bemol, diferem entre sl 
pelos sons, por causa de sua fcrma 
interna e do diâmetro dos resp. tubos. 
(Na trombeta, o tubo é mais cilín
drico, por 2/3).

CLARINA, clarineta de metal, in
ventada em 1891, por W. Heckel, quase 
igual ao saxofone-soprano em si bemol.

CLARINETA, ou CLARINETE, CLA- 
RIONET, ingl.; chiarina, it.; Klari- 
nette, al., a) instr. de sôpro e palhe
ta. Seg. E. Vieira: “na nomenclatu
ra ant. dos instr. de sôpro predomi
navam os nomes femininos, exem
plo: sacabuxa, charamela, bombarda, 
etc.” . .. sendo preferível a forma mas
culina. Sôbre a origem da palavra, 
explicou em suas aulas o prof. Fúrlo 
Franceschlni, S. Paulo: Na baixa la- 
tinldade, os vários instr. de sôpro com 
palheta vibrante vegetal, foram desig
nados com o têrmo genérico de cála- 
mus, cana, i. é, planta, da qual se fa
ziam as palhetas; era cultivada uma 
qualidade especial de cana, cortada 
em determinadas condições, secada na 
sombra. Chamaram-na na Itália de 
cialamo e cialamello, na Alem. de 
Schalmei; na França de chalumeau.
Este últ. nome foi dado. no séc. XVII,

www.obrascatolicas.com



clarineta Heckel 164

a 2 Instr., dos quais um de palheta 
dupla, precursor do oboé; outro peq. 
instr. pastoril, de tubo cilíndrico, com 
uma só palheta vibrante sôbre um 
bisel, predecessor do clarinete. O ve
lho chalumeau constituía tôda uma 
família: soprano, c.alto. tenor e bai
xo, cada qual com uma só escala dia
tónica da extensão duma décima, 
além dos sons graves que. ainda hoje, 
formam o reg. chalumeau.

O alemão Denner substituiu o nó 
de vibração na 3." parte superior do 
tubo por um peq. orifício com clave, 
permitindo assim produzir sons har
mônicos, ccm o aumento da extensão 
da escala. Esses sons agudos, fortes, 
lembrando os da peq. trombeta cha
mada clarim, fizeram dar ao chalu
meau o nome de clarino. clarínetto,
clarineta, clarineto, clarinette e Kla- 
rinet. O tubo. usualm. de madeira, 
“divide-se em quatro peças: a contar 
da parte inferior, são assim designa
das: campana, primeira peça, segun
da peça e barrilete. No barrilete está 
embutida a boquilha que constitui 
a extremidade superior do instr., na 
qual se adapta a palheta. Os clarine
tes usuais têm treze chaves que se 
designam pela ordem numérica, desde 
1 até 13, começando pela mais baixa. 
Há também clarinetes aperfeiçoados 
que têm maior núm. de chaves” . “O 
registro grave tem um timbre velado, 
próprio para acomp. notas, tenutas, 
etc.; o registro médio é multo suave 
e o agudo brilhante. O registro agu- 
díssimo é muito difícil. . .  Ao registro 
grave chamam os franceses chalu
meau” . (E. Vieira).

Êsse ant. chalumeau francês, em fá,
ia de fà a lá, sendo transformado por 
G. Denner, de Nürnberg, pelo ano de 
1690 e, mais tarde, por Stadler, Iwan 
Miiller e Klosé, com a aplicação do 
mecanismo de Bohm para flauta, no 
instr. admirável de hoje.

Sendo difícil tocar com muitos aci
dentes, os músicos freqüentem, dis
põem (ou dispunham) de três cl. dife
rentes, um no tom de dó, para esta

tonalidade e a com 1 acidente: — o 
de si bemol, para os tons de 2 e mais 
bemóis, e o de lá para tons com 2 e 
mais sust. Os bons tocadores trans
põem com muita facilidade, mas o cl. 
em lá é de som tão suave que seria 
pena substituí-lo;

b) clarinete, e clarinetista, tocador
de clarinete.

c) registro de órgão.
CLARINETA HECKEL, al. do fabri

cante Johann Adam H.
CLARINETE BAIXO, grd. cl. em si 

bemol, uma oit. mais grave do que o 
comum, e de belo efeito.

CLARINETE CONTRALTO, ou AL
TO, é uma quinta mais grave do que 
o comum; em it„ clarinette dolce ou 
clarone; em fr. cor de basset.

CLARINETE DE AMOR. c. uma têr- 
ça mais baixo do que o comum; cons
trução de P. Piano, Milão.

CLARINO, it., clarim.
CLARIOFLUTE, instr. de manivela, 

com tubos flautados, à semelhança 
dos antigos realejos.

CLARIOFONE, Instrumento de ma
nivela, semelhante ao anterior, mas 
sem tubos.

CLARJON, oboé ital. do séc. XVII.
CLARONE, v. clarinete contralto.
CLARSEACH, grd. harpa irlandesa, 

antiquíssima.
CLARSETH, v. clairsighe.
CLASSICI (I) DELLA MUSICA ITA

LIANA, coleção dirigida por G. d’An- 
nunzio; 36 v. — 1.° Banchieri, Musiche 
corali; — 2.° Bassani, Canzoni; — 3.° 
Boccherini, Sonate; — 4.° Caccini,
Arie; — 5.° Carissimi, Oratorii; — 6 .° 
Cavazzoni, Composizioni; — 7.° Che- 
rubini, Arie; — 8.° Clementi, Sonate;
— 9.° Corelli, Sonate; — 10.° Cavalieri,
Rappresentazione di anima e di cor
po; — 11.° Durante, Sonate; — 12.° 
Frescobaldi, Sonate; — 13.° Galuppi, 
II Filosofo dl Campagna; — 14.° 
Gesualdo da Venosa, Madrigali; —
15.° Jommelli, La Passione di Gesü 
Cristo; — Locatelli e Bertoni, Com
posições; — 17.° Marcello, Cantats;
— 18.° G. B. Martini, Sonate; — 19.°
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Monteverdi. II Ccmbattlmento; — 20.° 
Paisiello, La Pazza per amore; — 21.° 
Palestrina, Canzonette e madrigali;
— 22.° Par-adisi, Sonate; — 23.° Per- 
golesi. Opere; — 24.° J. Peri, L’Euridi- 
ce; — 25.° Porpora. S. na te; — 26.° 
Rossi. Composlzionl; — 27.° Rutini, 
Sonate; — 28.° Sammartini. Sonate;
— 29.° Sandoni e Serini, Sonate; — 
30.° A. Scarlatti, Cantate; — 31.° —
D. Scarlatti, Composlzionl; — 32.° 
Tartini, Sonate; — 33.° Turrini, Sona
te; — 34.° Veracini, Sonate; — 35.° 
Vivaldi, Le Stagionl; — 36.° Zipoli, 
Composizlcnl.

CLÁSSICO, a) dlz-se das obras e 
dos músicos que nada perderam com 
o correr do tempo, único critério
admissível; não há, por isso, clássicos 
vivas, e os do passado, a seu tempo, 
se afiguravam românticos, espíritos 
nada rotineiros ou Inovadores;

b) EDIÇÕES DE CLÁSSICOS são 
o apreciável fruto da concorrência, 
tendo sido aberta a série, em 1854, 
pela casa Holle (Wolffenbüttel) com
as sonatas de Mozart, seguindo, em 
1855, Peters (Leipzig), com as mesmas; 
1858, Hallberger (Stuttgart), idem; 
em 1868, as grandes edições Peters e
Litolff, em 1878 a popular de Breit- 
kopf & Härtel (Leipzig), a de Stein
gräber (Leipzig), etc. Os direitos au
torais, na Alemanha, proibem a reim
pressão de obras até 30 anos depois 
da morte do compositor; v. direitos
autorais.

CLAUSULA, v. cadência.
CLAVE, clavis, lat., chiave, it., clej,

fr., key, ing., Schlüssel, al., a) é a le
tra ou sinal no principio da pauta, 
graças ao qual as notas significam 
determinada altura. Tendem hoje, 
mais e mais, à redução às claves de fá
e de sol, enquanto nos manuscritos 
antigos, e ainda nas partituras e par
tes de orquestra se encontram tam
bém as de dó, em 3 linhas diferentes:

Desde o princípio, as claves de fá e

de dó tiveram ainda o fim de lembrar 
bem o semitom (mi-fá, e si-dó), pelo 
que muitas vêzes se traçava a linha 
de fá em côr vermelha, a de dó em 
amarela. A clave de sol só começou
a ser usada mais freqüentem, no sé
culo XV a XVI. geralm. também com 
o semitom, para o que o fá era eleva
do a fá sustenido;

b) cravo (v. êste).
CLAVE A GRAND RAVALEMENT, 

fr., cravo feito por Ruckers, em fins do 
séc. XVIII, com 61 teclas em lugar de 
50, e 183 cordas, em vez de 100.

CLAVE À MAILLETS, fr., nome da
do, pelos franceses, a principio ao cra
vo de Silbermann, de 1765.

CLAVE BONACCORDO. esp., cravo 
de Bonis, Toscana, 1661, de propor
ções reduzidas, para servir às cri
anças.

CLAVE-BRISÉ, fr., cravo désüíon- 
tável em 3 partes, por Marius, Paris, 
1700.

CLAVIC1MBALO, v. cravo.
CLAVICÍTARA. espécie de cravo, dos 

séc. XVI e XVII. cuja caixa sonora, 
com cordas de tripa, se erguia verti
calmente sôbre o teclado.

CLAVICÓRDIO, esp., provindo do 
qãnon árabe, que se transformara em 
tímpano de cordas, foi introduzido na 
Europa, chamando-se na França e In
glaterra manichordium ou manicórdio.
Tinha a forma duma caixa retangular,

sendo, nos séc. XV e XVI, de 38 te
clas, com núm. menor de cordas, já 
que estas podiam ser divididas, com 
sons diferentes. Segundo outros é de 
origem alemã, sendo idêntico com cia-
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vicimbalo e clavicordo, it.; clavicorde, 
fr., clavicordium, lat.; v, teclado.

CLAVICORNO, esp., instr. metálico, 
de sôpro. semelhante ao cornetim; cl. 
ou clavicor é o nome ant. de sax- 
tiorn-baritono. O -cl. era construído em 
4 tons: mi bemol, ré, dó. sl bemol.

CLAVIER, fr.. teclado de órgão, pla
no, etc.

CLAVIFONO. órgão portátil, cons
truído. em 1847, por Toulat.

CLAVIGRADO, peq. aparelho para 
dar independência e fõrça aos dedos.

CLAVIHARPA. invenção do al. J. C. 
Dietz que ligou as cordas da harpa a 
um teclado. “Nota-se-lhe como prin
cipal defeito produzir um som pouco 
intenso e desagradável, que por modo 
nenhum se compara com o belo e har
monioso timbre da harpa, cujo lugar 
pretende ocupar” (E. Vieira).

CLAVIOLA. instr. de teclado inven
tado. em 1847. por Papelard. que subs
tituiu as cordas per lâminas de metal.

CLAVIOLIN. instr. de arco mecâni
co, construído por Carlos Schmidt.

CLAVIORGAO, CLAVIÓRGANUM, 
cravo ant.. de grd. proporções, com 
um ou mais registros de órgão; era 
usado no século XVII.

CLAVIORQUESTRION. união do pia
no com o harmónio, apresentada, em 
1880. em Milão, pelo genovês Enrico 
Porta.

CLEPSIAMBE. gr., espécie de violão 
grego.

CLEPSIDRO, ou HYDRAULICON, 
gr., órgão hidráulico gregoriano.

CLtMACUS ou ANCUS, lat., neuma 
(figura) gregoriano consistindo em 3 
notas descendentes. São enumerados 
na edição oficial do canto greg. pelo 
Vaticano como figuras diferentes; o 
sábio Beneditino Dom Mocquereau. de 
Solesmes. diz "cl. ou a " ;  v. neumas.

CLÍMACUS RESUPINUS. v. neuma.
CLIMAX, nome dado a certos gêne

ros de canto, como 2 vozes que subiam 
e desciam em têrças. dlatônicam., — 
ou melodias que se repetiam cada vez 
em tom mais alto. — ou simplesmente 
ao cânon.

CLIQUETTES, (fr.) DA GUINÉA, 
espécie de castanholas, formadas de 
2 ou 3 pedaços de osso ou de madeira.

CLIVIS ou FLECHA, lat., neuma 
(grupo) de duas notas descendentes 
do canto greg. O respectivo sinal mu
sical consitla, antes da invenção da 
pauta, numa espécie de acento circun
flexo. cujas duas linhas tinham mais 
ou ménos o mesmo tamanho. As mo
dificações visavam principalm. o se
gundo traço (acento grave) que pas
sou a ser encurtado e, às vêzes, termi
nava num ponto. Outras vêzes, o traço 
esquerdo (acent agudo) aparece alon
gado em baixo; em todo o caso, a 
virga inicial é conservada sempre (v. 
neuma).

CLOCHETTE, fr., campainha.
CLUB BEETHOVEN, Rio, obra do 

violinista, regente e crítico Roberto 
Kinsman Benjamin. fund. em 1882. 
Exibiam-se nessa Academia de Músioa 
os artistas de mais renome. Uza Quei
rós, Origem e Evolução, p. 318).

CLUB MOZART. Rio. fundação de 
1868, tendo em 1880, seg. o Almanak 
Laemmert, 400 sócios, dos quais "150 
eram amadores, cultivadores de mús., 
realizando quinzenalm. uma partida e 
anualm. dois grd. concertos com a pre
sença da família imperial." Teve. em 
1877, como diretor de sua orq. Paulo 
Faulhaber (1836-96).

COAGULATA, (nota) v. neuma 32.\
COBERTO, COPERTO, it., a expres

são timpani coperti (pl.) exigia do 
timpanista cobrir a pele dos tímpanos 
com um pano, para amortecer-lhes o 
som; empregam-se hoje, para o mesmo 
fim, bilros de esponja.

COCO, dança pop. do nordeste bras., 
em compasso binário, de and. mode
rado; — variante: côco de zambê, no 
Rio Grande do Norte. — v. Ren. Al
meida, p. 166/7.

CODA, da palavra lat. cauda, têrmo 
usado para o final de peças com re
prises (repetições). principalm. quando 
na repetição esta ou aquela parte é 
suprimida, e para o fim do cânon.

CODETTA, it.. pequena coda.
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CODEX, lat. e port., códice, ant. ma
nuscrito, diz-se, com um complemento 
explicativo, de preciosos manuscritos 
greg., como: Codex Bamberg 6, C. S. 
Galo 359, — C. Einsiedelm 121, — C. 
Hartker, — C. Laon, — C. Troves, — 
Codex Vat. Regin. 466, — C. Chartres
etc. Os da Bibl. Geral da Universidade 
de Coimbra, como Inúmeros outros, são 
designados simplesm. como manuscr.
mus. com o respectivo número.

CÓDICE (O) Florentino das Canti
gas do Rey Affonso, o Sábio, tese de 
Nella Aita, Rio de Janeiro, 1922.

CODONOFONE, tubos que, percuti
dos por martelos ligados a teclados, 
como no piano, imitam o som do sino; 
Gaillard, diretor da Grande ópera de 
Paris, construiu 25 em escala cromá
tica por 2 oitavas, que intitulou c.

COGLI, prep. it., com os: cogli arei, 
com os arcos; cogVinstrumenti. com
os instrumentos.

COI, prep. it., com os; coi due pedali,
com os dois pedais.

COINCIDENTES, notas que, no te
clado, são as mesmas, na escrita e 
denominação, p o ré m , diferentes, 
como: a escala maior de dó sust. e 
de ré bemol, fá sust. e sol bemol, si 
natural e dó bemol, etc.

COIÓ-COIÓ, v. ave.
COL, it., com o: COL LEGNO. com 

a vara do arco (a madeira, não as 
sêdas).

COLASCIONE, it., COLACHON, fr., 
espécie de violão, nos séculos XVI e 
XVII, de 2 ou 3 cordas, com as costas 
bombeadas à maneira do bandolim, 
e o braço comprido, como o tanbur
(v. êste) dos árabes; chamava-se tam
bém guitarra mourisca.

COLASTROS AUBACAS, v. negros.
COLCHEIA, 1/8, al., nota musical 

(ponto prêto) com haste do lado e 
bandeirlnha ao alto ou em baixo: 
|̂ ; atribui-se o nome à semelhança 
com um colchête.

COLETIVO, KOLLEKTIV-ZÜGE, al., 
lâminas ou botões de reg. que. puxa
dos, fazem funcionar tedo um grupo 
de reg. Cavaillé-Coll inventou a espe-

cialldade dos PEDAIS DE COMBINA
ÇÃO, Kombinationspedale, al„ que li
gam grupos à vontade do orgánista.

COLHEITA, (do café), festa com 
cantos e danças.

COLLA, pr. it., com a: colla destra,
com a mão direita; colVottava. com a 
oit.; — colla parte, it., com a parte, 
aviso para o acompanhador seguir o 
solista nas modificações de compasso 
que êste fizer; — colla punta delVarco,
it., tocar com a ponta do arco; — 
colla sinistra, it., com a mão esquer
da; — colla surdina, it., com a sur
dina.

COLLE, pr. it., com as: colle sordine,
com as sordinas.

COLLINET, fr., nome popular da 
flauta rústica.

COLLO, it., com o; colVarco, com o 
arco.

COLPO (it.) DE GLOTTIDE, golpe 
ou pancada da glote (v. canto).

COLOFÓNIA, resina destilada e cla
rificada, que se passa nas sêdas dos 
arcos de violino, etc., para, com a sua 
aspereza, provocar as vibrações das 
cordas friccionadas pelas sêdas.

COLÔMBIA MUSICAL — A repúbli
ca da C. tem duas partes quase iguais: 
no leste a baixada que se estende até 
o Orenoco, com mata virgem no sul; 
e a terra alta que sobe a 5.000m. de 
altura, as fontes dos 3 grds. rios: Ma
dalena, Cauca e Atrato, cortando vas
tas planícies. Pelo clima, a C. é das 
terras mais quentes da Amér. do Sul. 
A serra tem 2 períodos de chuva, em 
março e srt.; distinguem-se pela tem
peratura: tierra caliente, a baixada;
templada (temperada) e fria. A popu
lação é de índios, europeus, negros, 
mestiços, mulatos e zambos.

Descoberta em 1499, tornou-se em 
1564 Capitania Geral autônoma, em 
1740 vice-reinado; em 1813 foi declara
da a independência da Espanha. A 
mús. dos índios, antes e depois da 
vinda de missionários, deve ser mais 
ou menos idêntica com as das outras 
partes sul-americ. Segundo Emirto de
Lima, "as melodias de origem india

www.obrascatolicas.com



C olôm bia 168

são deliciosas, de uma nostalgia acari- 
ciadora” . Faz-se sentir essa influência 
do índio nas festas de carnaval, assim 
nas “danças chamadas dos índios, a 
dos índios de la Trama e aquêles, de 
uma enorme variedade, onde há tra
ços totêmicos evidentes, nas quais os 
figurantes representam peixes, pássa
ros ou animais diversos, inclusive, na 
cognominada Burra Mocha, que é bu
liçosa e desordeira, vários instr. e um 
asno com uma orelha só ... Os instr. 
que acompanham essas danças, são, 
em grande parte, de procedência indí
gena: maracás, flautas e tambores 
diversos e os típicos colombianos, gua- 
carachas, guaches, etc. A música crio- 
lla é represent. por algumas formas 
peculiares a quase tôda a Amér. Espa
nhola: o pasillo, gracioso e vivaz; a
dama, importada de Cuba, com que 
perpassa a melancolia do tango, que 
dela se originou; e o aire, espirituoso, 
vazado num corte rítmico onde sem 
dificuldade reconhecemos a ascendên
cia hispânica". (Luiz Heitor).

Desde o séc. XIX, a C. tem vida mus. 
própria, descrita, para êste Dicioná
rio, em resumo feito pelo Conserv. 
Nac. de Mús. de Bogotá, graças à gen
til intervenção do D. Embaixador da C. 
no Brasil, Dr. Alfonso Araújo.

"No ano de 1846, don Enrique Price, 
cidadão inglês; muito amigo da mús., 
ajudado eficazm. pelos mais destaca
dos membros da sociedade de S. Fé e 
por músicos de grande talento, orga
nizou o 1 .° grupo instr., conhecido 
sob o nome de “Sociedade Filarmôni
ca” . Durante 11 anos de existência 
deu a conhecer alg. sinf. de Beetho- 
ven e Mozart, obras de autores ital. e 
de outras escolas, em concertos assis
tidos pelas famílias de S. Fé e as au
toridades civis e ecles. Dissolveu-se a 
agremiação por falta de recursos, de
pois de ter iniciado a construção duma 
Sala de Cone. na Praça de S. Vitori- 
no, tendo os muros alcançado o 2.° 
andar...

Don Enrique, por motivos de saúde, 
foi aos Est. Un., onde morreu. A fa

mília regressou um ano depois, e don 
Jorge, seu filho, dotado de constância, 
abnegação e generosidade admirável, 
depois de iniciar seus estudos de vio
lino com o maestro Figueroa, seguiu 
cs passos de seu pai, empreendendo, 
ajudado por don Rafael Pombo, a ár
dua tarefa de ressuscitar a ant. “Soe. 
Fil.’’, em 1875. Reuniu alguns cavalhei
ros que o ajudavam mensalm. com 
$1.00 para a aquisição de instr. e mú
sicas, alistando-se 30 executantes en
tre artistas e amadores, começando os 
ensaios na Bibl. Nac. Poucos meses 
depois, o sr. Price viu-se obrigado a de
sistir, pelas desavenças que surgiram. 
Sem desanimar, e depois de novos fra
cassos, reuniu em sua casa amigos 
que, formando peq. orq., estudavam as 
obras da Filarmônica. Graças ao Dr. 
Ricardo Becerra. Secr. da Educação 
Nac., êsse conjunto foi ouvido em au
dição particular, pelo, dr. Rafael 
Núnez, Pres. da Repúbl., que, entusias
mado, acolheu a idéia de Price, da 
fundação duma Escola de Mús. Assim 
o fêz pelo decreto n.° 68, de 1881. e 
dotou a Academia Nac. de Mús. com 
o auxilio anual de $1.200, dando-lhe 
ainda um lugar no edifício de S. Do
mingos para continuar seus trabalhos. 
A 2 de fev. de 1882, grd. cartazes nas 
esquinas anunciavam a abertura de 
matriculas p. violino, viola, v.celo, c. 
baixo, clarinete, flauta, trompa, trom
bone, trombeta, teoria e solfejo na 
Acad. Nac. de Mús. Formou-se o Con
selho Dir., Price, presid.; José Caicedo 
y Rojas, 1.° conselh.; Vtc. Vargas de la 
Rosa, 2.°, e Oreste Sindice, 3.°. Firmado 
o 1.° regulamento, iniciaram-se, a 8 de 
março de 1882, oficialmente os cursos, 
com 30 alunos matriculados.

Graças ao entusiasmo despertado e 
ao interêsse mostrado pelo Pres. 
Núnez, o Congresso votou a lei 67, 
de 11 de nov. do mesmo ano, auxilian
do a Acad. com a soma de $4.000 
anuais, dos quais $3.000 p. o corpo do
cente e administr., sendo o resto para 
compra de instr. etc. No ano seguinte, 
o Congresso elevou o auxilio anual a
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$6.000, sendo, no entanto., frustrados os 
bons efeitos pela guerra civil de 1885. 
O diretor teve a satisfação de ver to
dos os professores oferecerem-lhe seus 
serviços gratuitam. durante o tempo 
da guerra. Só em abril de 1886 o Inst. 
contou com novo subsidio do Govêr- 
no, na importância de $7.200 por ano 
(sendo $6.000 do Gov., e $1.200 do Es
tado de Cundlnamarca).

Instalou-se em 1887 a Seção Femini
na dirigida por D. Carmen Gutiérrez 
de Uricoechea de Osorio Ricaurte, 
grande organizadora, de bela voz de 
soprano, auxiliada pela sub-dlr. D. 
Maria de Jesús Olivares e as Inspeto- 
ras Virgínia Paris e Celmira Diaz de 
Calancha. Iniciaram-se as cadeiras de 
piano, violino, canto, teoria e solfejo.

A guerra dos mil dias obrigou Price 
a fechar a Academia que levara tão 
alto. Dois anos depois foi encarregado 
da direção don Hcnório Alarcón que 
modernizou o plano, formando uma 
escola pianistlca em Bogotá; em sua 
ausência, interinam. foi diretor dcn 
Andrés Martinez Montcr/a. Em 1909, 
don Jorge Price voltou a dirigir a 
Acad. por um ano, seguido por don 
Guill. Uribe Holguin, aluno da mesma 
que estudara na “Schola Cantorum” 
de Paris, sob Vincent d’Indy. Compo
sitor de grande talento, obteve a mu
dança do nome "Acad.” p. “Conserv. 
Nac. de Mús.”, regendo esta durante 
25 anos e fundando a "Soe. de Cone. 
Sinf. dei Cons.”

Em 1935, don Gustavo Santos, Dir. 
de Belas Artes, dirigiu o Conser., se
guido, durante mais um ano, por don 
Ant. Maria Valência, sendo êste subs
tituído por dona Lucía Vasquez Ca- 
rrizosa, out. de 1937 a 1941. Don Gusta
vo Escobar Larrazábal foi diretor por 
um ano, voltando então Guill. Uribe 
Holguin, seguido, em maio de 1944, 
pela srta. Lucia Pérez, reconhecida 
como a melhor pianista cclomb. que, 
formada em Bogotá, permanecera al
guns anos na Europa.

Desde 1936, o Cons. de Mús. funcio
na sob os auspícios da Universidade

Nac. Em tódas as capitais dos depar
tamentos funcionam escolas de mús. 
subvencionadas peia nação, não fal
tando grande núm. de escolas par
ticulares.

Na Capital da Rep. existe a “Orq. 
Sinf. Nac.” dirigida pelo maestro Guill. 
Grau que fêz seus estudos na Europa; 
compõe-se de 70 professores, dando 
freqüentem, conc. p. operários, estu- 
dántes e o público em geral.

Há em Bogotá 4 bandas de mús. 
bastante numerosas, vendo-se outto- 
tanto nas principais cidades da C.; 
são igualm. subvencionadas pelo go- 
vêrno.”

São as notas que devemos ao d. 
Embaix. Alfonso Araujo e à d. direção 
do Cons. Nac. de Mús. de Bogotá. 
Acrescentamos alg. notas sôbre com
positores: Juan Crisóst. Osorio Y 
Ricaurte (1663-87) é autor de zarzue
las (óperas cómicas) e outras obras 
cênicas; — Julio Quevedo Arvelo (1829- 
97) é o 1.° comp. de mús. sacra; — 
José Maria Ponce de León (1846-82) 
foi o 1.° que conseguiu ver levado no 
teatro suas óperas "Ester” e "Flcrin- 
da” ; — Oreste Sindice (1837-1904) es
creveu o Hino Nac.; sobressaiu Jorge
IV. Price (n. 1853), “patriarca da C. 
M.” ; A. Martinez Montoya (1869- 
1933) compôs a "Rapsódia Col.” , fre
qüentem. ouvida; Santos Cifuentes 
(1870-1932) escreveu obras orq., mús. 
de câmara, operetas, etc.

Dos contemporâneos, o mais notá
vel é Guill. Uribe Holguin (n. 1880), 
autor da "Sinf. dei Terruno”, de dan
ças e mús. de câmara; escreveu p. a 
igreja um Te Deum, um Requiem e 
outras comp. sacras; — devem ser 
citados ainda J. Bermúdez Silva (n. 
1884); Emilio Murillo (1880-1942); José 
Rezo Contreras (n. 1894); C. Posada 
Amador (n. 1908); Adolfo Mejia (n. 
1909); Guill. Espinosa (n. 1905).

LIT. — José Ignacio Perdomo Es
cobar, Hlst. de la Mús. en Col., 1945; 
— Guill. Uribe Holguin, Vida de un 
Músico colombiano, 1941; — F. C. Lan
ge. Guill. Uribe Holguin (1. c ) ; — Luiz
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Heitor. ois Peq. Estudos de Folclore 
Mus., Rio, 1938; — Emirto de Lima, 
Del Folklore Coltmbiano (Boi. lat. am. 
t. I, p. 47); — Vic. T. Mendonza, Mus. 
precolomblana (1. c, t. IV, p. 235); — 
Daniel Zamudio, Anotaclones sobre La 
Mús. religiosa en C. (1. c. t. IV, p. 347); 
— José Ignacio Perdomo Escobar, Es- 
bozo Hlst. sobre la Mús. colombiana 
(1. c, t. IV. p. 387-570); — Fray Fran
cisco de Igualada, Musicologia indíge
na de la Amazônia Colombiana (Boi. 
lat. am. t. IV, p. 675); — Greg. Her- 
nandez de Alta, De la Mús. indígena
en Colombla (1. c, t. IV, p. 721).

COLORATURAS. v. ária.
COLORIR, vogais, sombrear, cobrir, 

modificá-las.
COLUNA, parte da harpa.
COMA, KOMMA, al., a) a diferen

ça matemática do número de vibra
ções de notas julgadas iguais (coma
pitagórico. ou didimo, respectivam. 
sintônico); — b) sinal, da forma do 
apóstrofo, para indicar ao cantor on
de deverá respirar, sem fazer pausa; 
usa-se também em composições instru
mentais.

COMBINAÇAO, ligação (boa ou má) 
de reg. no órgão, de grupos de lnstr. 
na orquestra, de sons.

COMBON, trombeta da fndia; v. 
esta.

COME, it., como: come prima, 
como antes; c. sopra, como acima;
c.sta, como está, i. é, sem modificação.

COMÉDIA, “obra ou representação 
teatral, onde predomina a sátira ou a 
graça". (Peq. Diclon.) Dai: comédias
musicais.

COMEMORAÇÃO, menção feita, na 
Missa e no Ofício div., de outra festa, 
de vigília ou féria. A c. feita na Missa 
consta duma oração antes da epist., 
no ofert. e depois da Comunhão; — 
no Ofício consiste numa antífona, 
com verso e oração, depois da oração 
do dia, nas Vésperas e Laudes, interes
sando, nesse caso, o côro, a cujo cargo 
ficam a antífona e o versículo.

COMES, conseguente, it., é a respos
ta dada ao tema ou dux da fuga (v. 
esta).

CÔMICO, próprio para despertar a 
hilaridade, burlesco, ridículo. Usado 
como qualificativo de certas óperas: 
ópera cômica.

COMIR, fr„ histriões que, antiga
mente, cantavam em vilas, cidades e 
castelos.

COMMUNE SANCTORUM, lat., é a 
parte do GRADVALE que contém os 
cantos comuns dos Santos: Introitus, 
Graduale, Offertorlum e Communlo. 
Abrange as subdivisões: Commune
Apostolorum et Evangelistarum; C.
unius Martyris (Pontificis ou non Pon- 
tificis; tempore paschali ou extra tem- 
pus paschale); — C. plurimorum M.
(temp. pasch. ou extra t.p.) — C. Con- 
fessoris Pontificis ou non Pontificis,
Doctoris; — C. Abbatum; — C. Virgi- 
num (Pro Virgine et Martyre: ou pro
Virgine non Martyre) ;  — C. non Vir- 
ginum (ou De nec Virgine nec Marty
re) ; — C. Dedicationis Ecclesiae: — 
C. festorum B. Maria V.

COMMUNIA, ant. nome por cadên
cia (v. esta).

COMMUNIO, lat., “antífona que com 
o salmo 33 (posteriormente com ou
tros) o côro cantava durante a distri
buição da S. Comunhão aos fiéis, su- 
prlmindo-se paulatlnam. o salmo, de
vido à diminuição das Comunhões na 
Missa, ficando apenas a antífona. Ho
je, o côro canta a C. depois de o sa
cerdote tomar o SS. Sangue de Nosso 
Senhor..." (F. Basílio Rõwer).

COMPASSO, divisão do tempo mus. 
em partes geralm. iguais. De acôrdo 
com o respectivo número de tempos, o 
c. é binário, quaternário ou ternário;
encontram-se mais raram. quinários e 
setenários. Designa-se o c. por sua in
dicação numérica; assim, 2/4 chama- 
se c. dois por quatro; (o algarismo
inferior =  denominador, indica a fra
ção ou parte da semibreve, quer dizer, 
a qualidade; o numerador diz quantas 
vêzes a fração da semibreve está con
tida no compasso, isto é a quantida
de) — 6/ 8, seis por oito. O c. quater
nário, 4/4, costuma ser representado 
por um quase C, e o 2/2 por C. atra
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vessado por um tracinho vertical. 
Não poucas vêzes, o c. 2/2. 3/4, 4/4 é 
representado simplesm. pelo número 
superior: 2, 3 e 4.

Os binários mais usados são: 2/2, 
2/4, 6/ 8 ; os ternários mais freqüentes: 
3/4, 3/8, 9/8; — os quaternários: 
4/4, 12/8.

COMPENSADOR, aparelho inventa
do por Sax, para modificar o som dos 
instr. de metal por outra extensão do 
tubo sonoro.

COMPLEMENTO (DE INTERVALO), 
é a distância que falta para o inter
valo alcançar a oit.; assim, o da sexta 
é a terceira, e vice-versa; da quarta a 
quinta e vice-versa.

COMPLETAS, COMPLETORIUM, lat., 
é a última hora canônica do Ofício 
div. de cada dia, constando de peq. 
introdução, 3 salmos, hino, canto de 
S. Simeão, etc. e ant. mariana no 
fim. Foi introduzido por S. Bento e 
adotado no Oficio romano no Breviá
rio monástico. Das horas canônicas é 
a que o côro mais ràpidamente apren
de a cantar, por ser, abstraindo dos 
3 salmos, quase sempre a mesma du
rante todo o ano.

COMPONEDOR, utensílio metálico, 
sôbre o qual o tlpógrafo-compcsitor 
vai alinhando os caracteres tirados 
dos caixotins, para compor as pala
vras e a música.

COMPOSIÇÃO MUSICAL, a) “COM
POR”, é a arte de escrever obras de 
arte mus., arte baseada no talento 
natural e no estudo. Este, além dos 
elementos fundamentais, abrange as 
leis da harmonia, do ritmo, da ferma- 
ção de melodias, do contraponto e das 
formas mus. Pode estender-se'ao can
to, aos instr. e à orq. Seg. Riemann, 
"os preceitos do método de composi
ção são menos de pura técnica, do que 
de estética geral, distinguindo-se, não 
sem razão, entre uma gramática da 
arte musical e uma estética musical” ;

b) peça de música.
COMPOSITOR. KOMPONIST, al„ 

autor de obras musicais.
COMPOSTURA, antlgam. composi

ção.

CONCEIÇÃO, IMACULADA —, festa 
de 1.“ classe, de N. Senhora, a 8 de 
dezembro, com vigília e oitavário, em 
homenagem à Mãe de Deus concebida 
sem a mancha do pecado original. 
Tendo se distinguido a Ordem fran- 
ciscana na defesa dessa doutrina, por 
privilégio ainda hoje pode rezar e can
tar, nos sábados não impedidos, a Mis
sa da Imac. em lugar da Missa do 
Santo do dia.

CONCENTO. consonância, harmonia.
CONCERTANTE. a) mús.. na qual 

cada parte se distingue por movimen
to próprio;

b) voz ou instr. que executa a mús. 
concertante; muitas vêzes. são apenas 
2 (ou poucas) as partes concertantes, 
tratando as outras do acomp.; assim 
nos duetos, tercetos, etc., com acomp. 
de piano ou orquestra;

c) trecho de mús. concertante.
CONCERTINA, espécie de acordeão,

mas de caixa octógona e de um único 
som por tecla; estas são peq. botões 
numerados, com 20 a 48 notas e um ou 
dois jogos de palhetas. Distinguem-se 
as três espécies de c.: barítono, tenor, 
soprano. £ usado na Ingl.; no Brasil, 
êsse nome é empregado pelo instr. 
chamado gaita, harmônica ou sanfona.

CONCERTINO, a) o violino (ou 
violinista) imediato ao prim. de tôda 
a orquestra; — b) it., pequeno con- 
cêrto.

CONCERTISTA, músico que toca 
peças de concêrto ou neste toma parte.

CONCERTO, a) execução pública 
de obras musicais;

b) ant. gênero de composição, no 
qual várias vozes ou instr. rivalizavam 
como partes principais; assim os c. 
sacros para côro e órgão; Concerti 
ecclesiastici de A. Banchieri (1595, a 
obra mais antiga com baixo cifrado), 
e de Viadana (1602, motetes para 1, 2,
3 e 4 vozes com baixo de órgão). Che
garam a seu maior desenvolvimento 
nas cantatas de J. S. Bach, chamadas 
por êste, sempre, de c. O concérto da 
câmara (instrumental) e o da chiesa 
(da Igreja) surgiram bem mais tarde, 
embora já em 1629 se encontrasse o
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nome sonata concertata (D. Castello) 
o, em 1616, balletto concertato (P. F. 
Melil). Os primeiros concertos nos 
quais se distinguiam a parte de solo 
(principal) das tutti (ripieno), foram 
escritos por Bonancinl (1677) e Torelli 
(1686). Desde 1709, o nome c. grosso 
indicava obras mus. para um ou pou
cos solistas com acomp. de outros 
instrumentos;

c) obra mus. para solista, acompa
nhado, geralm., da orq.; costuma ofe
recer muitas dificuldades técnicas, 
permitindo mostnar virtuosidade. A 
forma do c.. desde Mozart, é a da so
nata (v. esta) e sinfonia (idem); a 
dupla apresentação dos temas é subs
tituída por uma breve pela orq., e 
outra desenvolvida pelo solista, se
guindo-se freqüentem, uma fantasia 
sôbre os temas principais (v. cadên
cia ).

CONCERTONE, it. ant., o mesmo 
que concêrto grosso (v. êste).

CONCHA, a) a parte côncava das 
chaves (v. esta), geralm. circular, que, 
nos instr. de sôpro, fecham os orifí
cios, à maneira de válvulas; é munida 
de peq. almofada de algodão em rama, 
coberta de pele muito fina, a que se 
dá o nome de sapatilha; — b) ins
trumento de sôpro.

CONCILIO PLENÁRIO BRASILEIRO, 
assembléia legislativa do nosso Epis
copado (1939) que empossou as nor
mas da S. Sé sôbre música sacra, com- 
pletando-as por novas ordenações. (V. 
Legislação).

CONCÍLIO DE TRENTO, ecumênico 
(=  geral), realizado de 1545 a 1563, 
sob os Papas Paulo III e Pio IV, decre
tou a reforma da música sacra.

CONCLUSÃO DAS ORAÇÕES, refe
rência a Cristo, com que, no ocidente, 
terminam as orações da Missa e do 
Oficio divino, e à qual o côro respon
de Amen (antbas as sílabas na tônica, 
resp. dominante).

CONCOMITANTES, sons harmôni
cos dos instr. que acompanham os 
sons principais; notam-se bem fortes 
no sino, etc.

CONCORDÂNCIA, consonância, har
monia, afinação.

CONCORRÊNCIA, termo lit.: encon
tro das segundas Vésperas do Oficio 
Div. com as primeiras do dia seguinte, 
sendo uma comemorada por antífona, 
versículo e oração, sôbre o que o re
gente, organista e cantor poderão in- 
formar-se, cada vez, na Folhinha Ecle
siástica (ou ordo).

CONCRIZ, v. ave.
CONDUCTUS, lat., a) era, na Ida

de Média, a melodia original que ser
via de base ao contraponto; — b) 
cântico rei. de estilo ligeiro, não gre
goriano.

CONDUTO MELÓDICO, peq. frase 
que liga dois períodos musicais.

CONFITEOR, lat.. acusação parti
cular ou pública dos pecadcs. sem ca
ráter sacramental. No Ofício cantado, 
costuma ser recitado pelo côro; na 
Missa solene, antes da Comunhão dos 
fiéis, é cantado pelo Diáccno.

CONFRACTORIUM, canto na frac
ção da Hóstia no rito ambrosiano.

CONGADAS, a mais rica das danças 
dramáticas com enrêdo, coreografia e 
músicas características, trazidas para 
o Brasil pelos escravos congoleses. Em
bora sofrendo alterações, “a maioria 
delas continua sua antiga devoção a 
N. Sra. do Rosário e a S. Benedito, 
aproveitando-se dos dias consagrados 
a êsses Santos para festejarem-se a 
coroação do Rei do Congo, que tem 
seguimento numa embaixada e termi
na em a curiosa luta coreográfica, 
com entrechoque de espadas” . ("Tra
dições Paulistas. CONGADAS". Depar- 
tam. Estad. de Imprensa e Propa
ganda) .

"Os reis de Congos — escreve Mário 
de Andrade — se espalharam com 
abundância, num narcisismo comoven
te. Houve dêles no Maranhão, em todo 
Nordeste, na Bahia, no Rio de Janei
ro, em São Paulo, em Minas, em Mato 
Grosso, em Goiás. Existiram nas An
tilhas também. Em Cuba, reis e rai
nhas de Congos proliferavam, tanto 
nos engenhos, como nas cidades. Nos 
Açôres êsses reinos tiveram uma
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transposição Interessante. A devoção 
pelo Espírito S. é enorme nas Ilhas, e 
os escravos de Falai, em vez de se 
coroarem reis de Congos terrestres, se 
coroavam imperadores do Div. Celes
tial” .

"O instrumental dos Congos varia 
muito, mas compõe-se princlpalm. de 
instr. de percussão, bumbos e tambo
res rústicos, a que se aliam, às vêzes, 
pandeiros, violas, caracaxás e rabecas, 
e multo ratamente marimbas. A mús. 
dos Congos é solene e monótona, e as 
danças são curlosissimas, com Intensa 
participação da mímica e da ginástica, 
numa coreografia contorcida e burles
ca. Os versos são complicadíssimos e 
disparatados, em que aparecem mui
tas vêzes expressões e frases africa
nas, cujo sentido os próprios cantores 
ignoram” (CONGADAS, p. 2).

i n  r s g
i, inaib guerra vamo

- a.CanacjeÆdoreisi <̂ue»'0 meèncon-lwir
. U  r J X

morclxa fcu vai m

chon-do 5od»€âu-da-de eu voudio-rondo.

^ W r T Í T T T T J  j  I J  J  , 1-11
Ĵa. joi jsre -So nosso mo ■ nar-ca Xá

nqrca Cá na ferra do Cri - stao. 
liimo pela Sua sar-va-çao.

LIT. — Mário de Andrade: Congos, 
in “Lanterna Verde”, 2.°; — Gustavo
Barroso: Os Congos, in “Revista do 
Brasil” , 1918 — Manuel Querino: Cos
tumes africanos no Brasil, S. Paulo, 
1937; — Nina Rodrigues: Os africanos

no Brasil, Rio, 1935; — Artur Ramos:
O Folclore negro no Brasil, Rio, 1935; 
Renato Almeida: Hist. da Mús. Brts., 
p. 254 ss.; — Melo Moraes Filho, Fes
tas e Tradições pop. do Brasil.

CONGO, “dança dramática bras., de 
origem africana” (Peq. Dic.), v. con- 
gadas.

CONGREGAÇÃO DOS RITOS, colé
gio cardinalício instituído, em 1588, 
por Xisto V, e reorganizado, em 1908, 
por Pio X, com o encargo de velar 
pelos Ritos e cerimônias litúrg. da 
Igreja e da Beatificação e Canoniza
ção dos Servos de Deus. Seus Decretos 
têm a autoridade de Decreto papal 
(Dir. Can. c. 253). É. depois do Papa, a 
suprema autoridade na música sacra.

CONJUNTA, "mudança dos tons em 
semitons ou dos semitons em tons” . 
(Thaleslo, Arte de cantochão; Nunes 
da Silva: Arte mínima).

CONJUNTO, é o próximo grau da 
escala.

CONSAGRAÇAO, ato da transubs- 
tanciação de pão e vinho, na S. Missa, 
no corpo e sangue de N. Senhor; são 
momentos de silêncio absoluto para 
canto, órgão e instr., (v. sagração) 
durante os quais cantores e povo fi
cam ajoelhados.

CONSEQÜENTE, é, nas imitações da 
fuga etc., a voz que segue a antece
dente.

CONSERVATÓRIO, port. e it., con- 
servatoire, fr., conservatory, ing., Kon- 
servatorium, al., escolas de mús., de 
certa importância, para o ensino gra
tuito ou mediante módica retribuição, 
da música, do canto, de instr., da 
compos. e regência. O nome provém 
do 1.° estabelecimento, em 1537, pelo 
padre espanhol João de Tapia, resi
dente em Nápoles, do Conserv. delia
Madonna di Loreta, que recolhia e 
conservava, até a maioridade, crianças
abandonadas, conseguindo grandes re
sultados no ensino da música.

Foi transformado, com mais três 
institutos, pelo rei Murat, em 1808, no 
Collegio reale ái musica, mais tarde. 
Real Conservatorio San Pietro a Ma- 
jella, com 70 lugares gratuitos.
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Os cons. mais ant. de VENEZA cha
mavam-se Ospedale (Deila pietà, Dei 
mendicanti, Degl’incurabili e San 
Giovanni e Paolo — Ospedaletto, só 
para meninas) ; o principal, hoje, é o 
Liceo Benedetto Marcello.

Existem em ROMA: o Instituto Pon
tifício de Música Sacra; — PALERMO: 
o Regio conserv. di musica; — BOLO
NHA: Liceo musicale; — MILANO: 
Regio cons. di musica, chamado mais 
tarde de Giuseppe Verdi; — GENOVA: 
Civico instituto di musica; — FLO
RENÇA: Regio instituto musicale; — 
TURIM: Liceo musicale, de ensino 
gratuito; — PESARO: Liceo musicale, 
de ensino gratuito; — PESARO: Liceo 
musicale Rossini, de ensino gratuito; 
— PADUA, instituto municipal; — PA
RIS: Conservatoire de musique (o 
mais antigo, depois dos ital., e de par
ticular importância) : há sucursais nas 
cidades franc, de TOULOUSE, NAN
TES, DIJON, LYON, LILLE, NANCY, 
RENNES e PERPIGNAN.

PARIS ainda conta com a École de 
musique classique et religieuse, encon- 
trando-se ainda c. em AIX, AMIENS, 
ANGOULÊME, BAYONNE, BOULO
GNE-SUR-MER, CAEN, CETTE, CHAM- 
BERY, DIGNE. DOUAI, LEMANS, 
MONTPELLIER NIMES, ROUBAIX, 
SAINT-OMER, TOURS, VALENCIEN- 
NES.

PRAGA: Konservatorium; — VIE
NA: Kons.; C. Horak; — LEIPZIG: 
Kgl. Konserv. (durante decênios, o 
mais importante da Alemanha) ; — 
BERLIM: K. Stern; Neue Akademie 
der Tonkunst; Kgl. Hochschule für 
Musik; Scharwenka-Klindworth; Kgl. 
Institut für Kirchenmusik (i. é músi
ca sacra), de ensino gratuito; Abtei
lung für musikalische Komposition; 
Abteilung für ausübende Tonkunst; — 
KÖLN (Colonla) : Rheinische Musik
schule; — DRESDEN: Kgl. Konserv. 
(Pudor) ; — STUTTGART: Konserv.; 
MÜNCHEN (Munique) : Akademie der 
Tonkunst; — WÜRZBURG; Kgl. Mu
sikschule; — FRANKFURT AM MAIN: 
Kons. Dr. Hoch; outros importantes

na ALEMANHA, em BRESLAU: Kgl. 
Institut für Kirchenmusik; — HAM
BURG, REGENSBURG (Ratisbona), 
STRASSBURG, WEIMAR, KARLSRU
HE, WIESBADEN.

OFEN-PEST: Landesmusikakademie; 
Nationalkons.; — outros c. em GRAZ, 
INSBRUCK, LEMBERG, SALZBURG, 
GENEBRA, BASILÉIA, BERN, ZÜ
RICH; — um dos melhores em BRU
XELAS, de ensino gratuito; LIÈGE, 
GENT; ANTUÉRPIA; — AMSTER
DAM, ROT ERD AM, HAAG; — LU
XEMBURGO.

Na RÚSSIA: PETROGRAD, MOS
COU, VARSÓVIA; — na INGLATER
RA: LONDRES: Royal Academy of 
music; Trinity college, Guildhall 
school f  r music. Royal college of mu
sic; — EDINBURGH, DUBLIN; — 
na ESCANDINÁVIA: COPENHAGUE, 
CRISTIANIA, STOCKHOLM; — na 
ESPANHA: MADRID, SARAGOSSA,
VALENCIA; — em PORTUGAL: LIS
BOA; — na GRÉCIA: ATHENAS; — 
nos ESTADOS UNIDOS: tôda uma sé
rie em NOVA YORK, BOSTON, BAL
TIMORE, CINCINNATI, etc.;

No BRASIL são reconhecidos pelo 
Govêrno, no RIO: a Escola Nac. de 
Música; o Conserv. Bras. de Mús.; na 
BAHIA: Inst. de Mús. da Bahia; Es
cola Nova de Mús.; em S. PAULO: 
Conserv. Dramático e Musical; — RE
CIFE: Conserv. de Mús.; — PELO
TAS: Conserv. de Mús.; — OLINDA: 
Academia S. Gertrudes; — RIBEIRÃO 
PRÊTO: Conserv. Musical; — JUIZ 
DE FORA: Escola Livre de Mús.; — 
FORTALEZA: Conserv. de Mús.; — 
CAMPOS: Conserv. de Mús.; — DIS
TRITO FEDERAL: Conserv. de Mús.; 
— PONTA GROSSA: Conserv. de
Mús.; — PETRÓPOLIS: Conserv. de 
Mús.; — BELO HORIZONTE: Conser
vatório Mineiro de Mús. — Em 1946 
foi alargada a base da Escola de Mú
sica Sacra; várias matérias são ensi
nadas também em subúrbios da Capi
tal Federal; v. Escola Nacional de 
Música.

CONSERVATÓRIO DE S. CRUZ. Re-
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nato Almeida (p. 310/11) reproduz sô- 
bre êsse c., destinado “únicam. à for
mação de negros na mús.", estas pala
vras de Balbi (Essai Statistique sur le 
Royaume de Portugal et d’Algarve)
.. .Essa instituição é devida aos Jesuí
tas, bem como tôdas as demais esta
belecidas no Brasil antes da chegada 
do R ei... Essa ordem poderosa... pos
suía uma plantação com c. de 20 lé
guas de extensão denominada S. Cruz. 
Na época da supressão dos Jesuítas, 
essa propriedade foi reunida, com to
dos os outros bens imóveis dêsses re
ligiosos, aos domínios da Coroa. Quan
do o Rei chegou ao Rio de Jan., S. 
Cruz foi convertida em Casa Real. S. 
Majestade e tôda a Côrte foram to
mados de espanto, na prim. vez, em 
que assistiram à missa na igreja de 
S. Inácio de Loiola, em S. Cruz, pela 
perfeição com a qual a mús. vocal e 
lnstr. era executada por negros dos 
dois sexos, que se tinham aperfeiçoa
do nessa arte seg. o método introdu
zido diversos anos antes pelos ant. 
proprietários dêsse domínio, método 
que, por felicidade, ali se conservara. 
Sua Majestade que gosta muito de 
mús., querendo tirar partido dessa cir
cunstância, fundou escolas de prim. 
letras, de composição musical, de can
to e de diversos lnstr., e cantores mui
to hábeis.

Os dois Irmãos Marcos e Slmão Por
tugal compuseram expressam, peças 
para êsses novos adeptos de Terpsico- 
re, que as executaram perfeltam.; di
versos foram escolhidos dentre os mús. 
das capelas reais de S. Cruz e de S. 
Cristóvão. Alguns mesmo chegaram a 
tocar instr. e a cantar de uma maneira 
realm. surpreendente. . .  Sua Alteza 
Real, o Príncipe do Brasil, que possui 
extraordinário talento de m ús... mui
to contribuiu p. aperfeiçoar êste esta
belecimento, ÚNICO NO GÊNERO...
Não há muito tempo que êle encarre
gou os irmãos Portugal de compor 
óperas que foram inteiram, executa
das p. êsses africanos, sob os aplausos 
de todos os conhecedores que os ouvi
ram.”

E o famoso Cons. — acrescenta R. 
Almeida, — passou a viver em tôdas 
as histórias da nossa música. O Vise. 
de Taunay foi o prim., ao que eu 
saiba, a contestar a existência dêsse 
C., pois em parte alg. encontrou con
firmação do fato, acreditando que se 
tratasse apenas duma simples aula 
estabelecida sob as vistas dos padres 
na sua fazenda de S. Cruz... O estra
nho é que aquela mús. ouvida por D. 
João VI na igreja de S. Inácio de 
Loiola, em S. Cruz, tivesse sido ensi
nada no conserv. em questão e não se 
saiba por que mestres... Quem con
servava, como diz Balbi, os métodos 
dos jesuítas, que haviam sido expulsos 
pelo Decreto real de 3 de set. de 1759, 
tendo sido seqüestrada a Fazenda de 
S. Cruz 40 anos antes, em 1768? Que 
músicos teriam formado os padres a 
ponto de guardarem o ensino da mús. 
instr. e coral ao ponto, que cita o cro
nista, e que foi o de assombrar todo 
o mundo? Ninguém sabe. Acresce que
a Faz. de S. Cruz estava no comêço 
do séc. em ruína e desmantêlo, o que 
invalida a informação de Balbi. . .  
Que, na Fazenda, se ensinasse mús., 
como em tôdas as casas dos Jesuítas, 
não há dúvida e, naturalm., de lá saí
ram os músicos que foram para as orq. 
das Casas de óperas. Na certa que 
foram êsses os pretos que Balbi ouviu 
tocando... Depois, sabendo que a Fa
zenda fôra casa jesuítica, ligou as coi
sas e, talvez honestam., criou a lenda 
do Conservatório." (Renato Almeida, 
página 312).

CONSOANTE, “som que, geralm., 
não forma silaba senão pela adjunção 
de uma vogal; — explosiva: a produ
zida pela explosão do ar após sepa
ração súbita de dois órgãos fatores do 
som, entre os quais se havia estabele
cido contacto prévio, interceptando 
completam, a passagem do ar (diz-se 
do p, b, t. d, c, g) ; — jricativa: a pro
duzida pela fricção do ar, constrangi
do a passar pelo canal formado por 
dois órgãos fatores do som (diz-se do
/, v, s, z. x, j ) ;  — liquida (diz-se do
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l, lh, r ) ; — nasal: dlz-se do m, n. nh’’ 
(Peq. Dlc.).

“As c. formam o arcabouço das pa
lavras, e a dicção em que não se per
cebem as c., torna-se amorfa. Na pro- 
lação das c. Influem os órgãos exter
nos da articulação: lábios, maxilar 
inferior e ponta da língua. Os defei
tos mais freqüentem, observados e que 
mais ressaltam no canto orfeônico, 
verifícam-se princlpalm. nas c. t (pro
nunciada Ax i) ; p, b, r, l, sendo que 
as duas últimas desaparecem total
mente nos finais das palavras, ex.: 
am or=am ô(r), aliás é defeito muito 
generalizado no nosso pais a omissão 
das c. finais das palavras’’ (Barreto.); 
v. pronúncia.

CONSOLA, a) o conjunto de tecla
dos. pedal, botões de registros, etc.. 
onde o organista toca o seu instru
mento;

b> parte superior da harpa com o 
maquinismo que faz mover as forqui
lhas e que serve de cravelhame; esta 
consola tem também o nome de mo- 
dilàão.

CONSONÂNCIA, “he a boa, e agra
dável união dos sons, que compõem 
hum Acorde” . (Frei Domingos de S. 
João Varella: Compêndio de Música, 
Pôrto, 1806, p. 17); — distinguem-se c. 
perfeitas (oit., quinta e quarta) e im
perfeitas (terceira e sexta). Helmholtz 
chama o uníssono e a oitava de c. 
absolutas. Alguns autores preferem
chamar a quarta, em lugar de c. per
feita, c. mista.

CONSONANTE, o que produz conso
nância. Nos acordes só são consonan- 
tes o perfeito maior e menor; todos 
os outros são dissonantes.

CONTRABAIXAO, instr. de sôpro 
mais grave.

CONTRABAIXISTA, tocador de c. 
baixo.

CONTRABAIXO, CONTRABASSO, it„ 
CONTREBAS6 E, fr„ DOUBLE BASS, 
ing., KONTRABASS, al.; a) o mais 
grave, e de maiores dimensões entre 
os instr. de corda, da forma do violi
no. Construiu-se, no séc. XVII, um c.

duas vêzes maior, sendo mostrado na 
Exposição de Paris, guardado hoje no 
Museu de Instr. do Conserv. Usaram- 
se para o c. ora 4, ora 3 cordas, até ser 
adotado o sistema de hcje: 4 cordas, a 
começar, no grave, com mi, subindo
em quartas: lá, ré, sol;

b) instr. de sôpro, multo grave, 
bombardon;

c) reg. de órgão, de 16 ou 32 pés;
d) tocador de c.balxo.
CONTRACANTO, a) melodia que

acompanha a principal;
b) contraponto (v. êste).
CONTRADANÇA, “dança de quatro 

ou mais pares defrontando uns com 
os outros; quadrilha; música com que 
se acompanha esta dança” . (Pequeno 
Dicionário).

CONTRADANÇAR, executar contra
dança.

CONTRA-F A O O T E, CONTREBAS- 
SON. fagote uma oitava mais grave 
do que o comum.

Extensão:

O som, na realidade, soa uma oitava 
mais baixo.

CONTRAFUGA, ou contra-su jeito, 
v. fuga.

CONTRALTINO, it., voz de homem
muito aguda, com a extensão da voz 
fem. de contralto; é voz afeminada, 
encontrando-se não poucas vêzes em 
certos países como o Languedoc e o 
Tirol.

CONTRALTO, CONTR’ALTO, ou AL
TO, it., HAUTECONTRE, fr„ ALTUS. 
VOX ALTA, CONTRATENOR, lat., 
ALT, al., a) a voz mais grave das se
nhoras e dos meninos, geralm. de lá 
(grave) ao ré"; escrevia-se a parte de 
c. com a clave de dó na 3.® linha, quan
do hoje se emprega a de sol, como
mais conhecida pelos cantores;

b) nos séc. XV e XVI, quase todos 
os instrumentos foram construídos em 
3 ou 4 dimensões, de acôrdo com as 4 
vozes do côro misto, como ainda hoje 
se faz nos trombones. Alargando-se ex-
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traordinàriamente, com o tempo, o 
âmbito dos lnstr., desapareceu a ne
cessidade das construções especiais: o 
violinoalto (viola, em ai. Bratsche) 
passou a ser o 2 .° no caráter agudo 
entre os instr. de corda.

CONTRA-MARTELOS, peq. peças de 
pau, colocadas, no piano, em frente da 
extremidade inferior dos martelos, 
para conservá-los suspensos, enquanto 
as teclas estão sob a pressão dos dedos 
do pianista; v. piano.

CONTRA-MOTIVO, melodia que, na 
fuga. acompanha o motivo e sua res
posta. Na fuga de 2 partes só pode ha
ver um motivo; — na de 3 ou 4 há 
lugar para contra-motivos.

CONTRA-OITAVA, oitava inferior, 
as notas de dó a si:

CONTRAPONTEAR, escrever ou to
car contrapontos; — CONTRAPON- 
TISTA. o comoositor de contrapontos; 
— CONTRAPÒNTÍSTICO, o que se re
fere ao contraponto.

CONTRAPONTO, contrapunctus, lat., 
contrapunto, it., contrepoint, fr., coun
terpoint, ingl., Kontrapunkt, al.,=con- 
tranota (ponto é nota). É parte inte
grante do estudo da composição mu
sical. ao lado dos acordes. Reclama-se 
do aluno que, para uma melodia, in
vente uma contramelodia, autônoma, 
de ritmo, geralmente, diferente, para 
se destacar bem uma da outra. Anti- 
gam. inventava-se o c. abstraindo de 
todo da harmonia latente; hoje a har
monia costuma ser estudada primeiro, 
respeitada, em seguida, pelo contra- 
pontista.

No estudo elementar distinguem-se, 
para fins escolares, várias espécies de 
c.: nota contra nota; — 2, 3, 4 ou 
mais notas contra uma; — notps sin
copadas; — c. floreado, quer dizer, de - 
valores variados contra uma nota. As 
regras principais são: preferência do 
contramovlmento (descendo o c. quan
do a melodia sobe e vice-versa). —

exclusão de 3 ou mais têrças ou sex
tas que se seguem, — proibição de 
duas consonâncias perfeitas seguidas, 
ou do movimento reto de uma imper
feita para a perfeita; — sucessão me
lódica natural; — ritmos diferentes.

Enquanto o contraponto simples, a 
duas vozes, não oferece dificuldades, 
estas vêm com o aparecimento de no-, 
vas vozes (3, 4 ou mais), das quais 
cada qual deve destacar-se bem das 
outras.

O c. começa a tornar-se verdadeira
mente interessante e a ser útil na prá
tica, com a possibilidade da inversão 
dos intervalos; permitindo essas in
versões, dá-se-lhe o nome de c. duplo, 
triplo, ou múltiplo da oitava. O unís
sono, ai, se transforma em oitava, a 
segunda em sétima, a têrça em sexta, 
como se vê por êste quadro: 

1 2 3 4 5 6 7 8  
8 7 6 5 4 3 2 1

Paralelas de quartas ocasionam, na 
inversão, paralelas de quintas; a séti
ma e nona passam a ser segunda que, 
quando menor, só fica bem no contra- 
movimento; convém também evitar 
maior distância do que uma oitava, 
entre canto firme e contraponto, bem 
como cruzamentos, para não ter sur- 
prêsas desagradáveis.

Beethoven: Missa Solemnls (Kyrle).

Enquanto o c. duplo da oitava per
mite uma inversão, o c. triplo (com 2.
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partes contra o canto firme), pode 
aparecer em 6 formas diferentes. Com 
mais uma parte (c. quádruplo> o con
junto pode ter 24 maneiras diferen
tes; com 5 melodias (c. quintuplo) as 
variações podem subir a 120; com 6 
partes a 720; com 7 a 5.040, o que, na 
prática, se torna enfadonho, como. de 
fato, houve exageros nos séculos XV 
e XVI, até cederem à nova forma da 
fuga (v. esta).

Crescem as dificuldades, se o c. du
plo da oitava fôr substituído pelo c. 
duplo da décima, transformando-se, 
então, a têrça na oitava, a quinta na 
sexta, etc.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ou por um contraponto de outro in
tervalo, como ensinam os teóricos, (v. 
Fr. P. Sinzig: "Sei compor” )..

CONTRA-RESPOSTA, ou segunda
resposta é a que se faz, em notas
apropriadas, ao contra-sujeito ou se
gundo sujeito duma fuga (v. esta).

CONTRARIO, é o movimento de 
duas partes melódicas, das quais uma 
desce e outra sobe, e vice-versa; é o 
preferido no contraponto.

CONTRA-SORDONE, it., Grossbass- 
Sordun, al., baixo do sordone, v. êste.

CONTRA-SUJEITO, ou segundosu- 
jeito, v. fuga.

CONTRA-TEMA, ou contra-sujeito,
v. fuga.

CONTRATEMPO, anulação dos tem
pos fortes e acentuação dos fracos (v. 
sincopa).

CONTRATENOR, lat., v. tenor.
CONTRAVIOLONE, it., ant. nome do 

contrabaixo.
CONTREBASSON, fr., contrabaixão.
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

DE PROPRIEDADE LITERÁRIA, v. di
reitos autorais.

CONVENTO, a) casa de comunida
de religiosa; — b) comunidade reli
giosa. A arte mus., como as demais 
belas artes e a ciência, encontraram 
sempre nos conventos centros de par
ticular proteção. As comunidades, qua
se sem exceção, cultivam a mús. sa

cra, muitas vêzes também a profana e 
a muslcolcgla. É a elas que ainda hcje 
se devem a conservação das maiores 
preciosidades em manuscritos e obras 
originais. São elas que, às vêzes du
rante séculos, ensinaram a mús. e for
maram cantores, Instrumentistas e 
compositores. Os nomes de muitos 
conventos, para sempre, estão ligados 
ao desenvolvimento da mús.: Monte 
Oassino, Einsiedeln, S. Galo, Soles- 
mes, etc.

CONVERTE NOS, lat. (converte- 
nos), palavras Iniciais do canto de
pois do Confiteor, rezado nas Comple
tas, a última das Horas Canônicas.

CONYVI, flauta de 5 furos dos ín
dios do Peru.

COON-SONG, canto de escravos 
plantadores.

COPERTO, it„ v. coberto.
COPIAR, a) reproduzir pela escri

ta ou por processo mecânico; — b) 
Imitar, plagiar (uma mús.) — COPIó- 
GRAFO, utensílio com pasta gelatino
sa, sôbre a qual se estampa um ma
nuscrito, para se tirarem dêle mecâ- 
nlcam. numerosas cópias; — COPIS
TA, pessoa que copia; — COPISTA- 
RIA, oficina onde se faziam cópias.

COPLA, estrofe, quadra para cantar.
COPOFONE, série de copos escolhi

dos (cristais) que, friccionados, emi
tem sons musicais.

COPÓLOGO. esp., tocador de copo- 
fone.

COPPELFLOTE, al., v. accoppia- 
menti.

COPPIA, it., par, grupo de dois: 
prima coppia dei violini, os dois violi
nos da l.a estante.

COPRIFUOCO, v. queda.
CÓPULA, UNIAO, KOPPEL, al., a) 

reg. de órgão que liga um teclado ou 
reg. ao outro; b) uma das formas 
mais ant. da mús. mensurada, espécie 
de coda ou cadência final sôbre a últi
ma nota do canto firme, um têrmo 
médio entre o ant. órganum e o dis- 
cante rigoroso.

COPYRIGHT, ingl., direito editorial. 
Sôbre os direitos de autor e editor de
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mús. inglêsas, v. Grove. Dictionary of 
muslc; — v. direitos autorais.

COQUETE, dança moderna, compos
ta de valsa em dois tempos e de polca.

CÔR, música, a) um dos proble
mas que ocupam muitos espíritos, sem 
que se tivesse chegado a resultados 
completos. É indiscutível a analogia 
entre notas agudas e a clareza, a luz, 
— entre notas graves e a escuridão, 
baseando-se nisso boa parte da cha
mada mús. descritiva. Especializando 
essa analogia, outros afirmam que 
sons estridentes de altura moderada 
têm algo do amarelo, — e sons cheios 
do tenor médio ou do baixo cantante 
com o vermelho, mas é aí, onde, se
gundo outros, se sente o verde. É as
sociativa a paralela entre agudo e 
azul claro, entre grave e verde escuro.

Não podem ser sustentadas as para
lelas entre a escala de côres do pris
ma e os 7 degraus da escala, mas está 
fora de dúvida que o aumento da sen
sibilidade encontra novas relações en
tre som e côr;

b) sinônimo de timbre.
COR, fr., trompa.
CORAÇAO DE JESUS, festa de 1.» 

classe e oitavário, celebrada na VI- 
felra depois da oitava de Corpus 
Christi, com cantos próprios (v. La
dainha) .

CORAL, canto em côro; — adj., re
lativamente a côro.

CORALEIRO, v. ave.
COR-ANGLAIS, fr., corne-inglês.
CORANTA, v. courante.
COR A PISTONS, cor chromatique, 

fr., Ventilhorn, al„ trompa com pistões 
ou cilindros, para os sons cromáticos.

COR BASSE, fr., instr. inventado 
por Frichot, chamado depois oficlide 
ou figle; v. oficlide.

CORDA, a) "As cordas sonoras em
pregadas nos instr. mus. são feitas de 
aço, de latão, ou com os intestinos de 
carneiro; a estas últimas dá-se usual
mente o nome de c. de tripa. As c. 
de aço são empregadas no plano, sal
tério, cítara, bandolim, guitarra por- 
tuguêsa e viola chula; as c. de latão 
empregavam-se antiga m. nos cravos.

nos pianos primitivos e empregam-se 
na guitarra como terceiras; as c. de 
tripa são próprias de harpa, viola fran
cesa e de todos os instr. de arco, assim 
como também se empregam no ban
dolim. banjo e machete.

Em substituição das c. de tripa, difí
ceis de obter de boa qualidade, usam- 
se modernam. nas primas e segundas 
de viclino umas c. chamadas de sêda, 
oue verdadeiramente são feitas com 
fio de linho; as c. de sêda recomen
dam-se rela economia, mas não têm 
a sonoridade de uma boa c. de tripa.

Para obter uma c. de considerável 
grossura sem prejuizo da elasticidade, 
enrcla-se-lhe em espiral um fio de co
bre e algumas vêzes de prata; às c. 
assim cobertas de fio dá-se o nome de 
bordões. Os bordões da harpa, da viola 
francesa e da cítara são compostos de 
uma madeixa de fios de sêda, coberta 
com um fio de cobre prateado. Nos 
outros instr. a c. principal dcs bordões 
é feita da mesma matéria que as c. 
simples...

Cada c. num instr. pode produzir 
diversos sons, se êsse instr. é munido 
de um ponto, sôbre o qual as cordas 
se estendem, e onde o tocador apóia 
os dedos comprimindo as c. de modo 
que só uma parte do seu comprimen
to entre em vibração; mas também 
instr. há em que cada c. não produz 
mais do que um som. Por conseguinte 
os instr. de c. dividem-se em duas es
pécies: 1.° aquêles cujas c. produzem 
sons variáveis; 2 .° os de c. com sons 
invariáveis.

Pertencem à prim. espécie cs instr. 
de arco, o bandolim, a viola, a guitar
ra e mais congeneres: são da seg. es
pécie o piano, a harpa (gênero misto) 
e o saltério. A cítara moderna consti
tui uma espécie mista, pois que *'m 
quatro c. variáveis, sendo as restan
tes invariáveis. A antiga teorba tam
bém era um instr. desta última es
pécie.

As c. podem ser dedilhadas, como 
na harpa; — percutidas, como no pia
no; — friccionadas, como nos instr. de 
arco". (E. Vieira: Dicionário musical) ;
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b) antigo sinônimo de som, donde 
as expressões c. coral, tetracordo, octo- 
cordo, acorde, acordar.

CORDÃO, grupo de carnavalescos.
CORDAS OBLIQUAS, v. piano.
COR DE BASSET, fr., clarlnete-con- 

tralto.
COR DE CHASSE, fr., trompa da 

caca.
COR DE HARMONIE, fr., trompa 

lisa. de orquestra.
COR DE MER, fr.. búzio grd. de 

sons fortes.
CORDOFÔNICO, instr. de cordas.
CORDÔMETRO, medida para ava

liar a grossura de cordas.
CORÉIA (Tschosên, cor., Tschao- 

sién, chin.. Chosên, jap.) MUSICAL, 
peninsula da Ásia oriental, montanho
sa no norte, no sul um tanto monóto
na; sem grd. rios. de clima salubre, 
ricos minerais, cultura de arroz, ceva
da, painço, aveia, trigo, milho, fava, 
fumo. algodão, cânhamo; comunica
ções lnsuficl.; população, em 1911, de

Escola de dança. (/*. D. Prentke, seg. fotogr..).
14 milhões de hab., mais robustos, 
altos e claros do que a maior parte dos 
mongóis. A lingua pertence à classe 
das aglutlnativas, distinta do chinês, 
tem tôdas as vogais, mas faltam as 
consoantes /, v, x, y, z.

A mús. baseia-se, como a chinesa, 
nas relações filosóficas com o Universo 
(Grd. Herder) tendo conservado até 
hoje. por 2 e meio milênios, a mús. 
confuciana das cerimônias de sacri
fício, servindo de instrumentos prin
cipais: sinos, chapas de ferro, pedras 
sonoras, tambores, timpanos, flautas 
e alaúdes. Na mús. palaciana continua

a pura mús. coreana dos Três Reinos 
(de 30 a. até 668 p. C.), usando de 
alaúdes, várias flautas, guitarras e 
timpanos. Na música popular predo
minam oboés, trombetas estridentes e 
instr. de pancadaria.

LIT. — Eckardt, Koreanlsche Musik, 
1930.

COREGRAFIA e COREOGRAFIA, 
arte de dançar, arte de compor bai
lados.

COREGRÁFICO, CORÉGRAFO, CO- 
REOGRAFICO, COREÓGRAFO, per
tencente à coreografia.

CORETO, estrado ao ar livre para 
bandas de música ou coros.

CORIA DIÓPE, v. flauta.
CORIAMBO, v. rítmica.
CORIBANTE, esp., sacerdote de Ci- 

beles que para esta cantava e tocava 
dançando.

CÓRICA, v. flauta.
CORÍNTIA, v. flauta.
CORISTA, a) canto de côro; — b) 

diapasão ou afinador.
CORNAMUSA, it., gaita de foles; v. 

esta.
CORNE D’APEL, fr., buzina.
CORNE-INGLÊS, cor anglaise, fr., 

Englisch Hom, al., a) instr. de sôpro 
semelhante ao oboé, mas uma quinta 
mais grave, de campana esférica em 
forma de pêra. O timbre é suave, pró
prio para melodias tristes. E. Vieira 
propõe chamá-lo de oboé em fá ou 
oboé contralto. Sua extensão é de:

i f á
•

b) reg. de órgão que imita o mes
mo instr., chamava-se, nos órgãos an
tigos, vox humana;

c) nos harmónios é reg. grave, 
completado do lado direito da tecla 
pela flauta.

CORNET, fr., cornetim.
CORNETA, cornetto, it., lituus liti- 

cen, lat.; cornet à boquin, fr., Zinfc 
(pl. Zinken) e Kornett, al.. espécie 
de trompa dos séc. XVI e XVII, de 
madeira ou de marfim. “Eram com

www.obrascatolicas.com



181 corno

postas de pedaços emalhetados uns 
nos outros, sendo as de madeira co
bertas de couro, a fim de terem maior 
duração. Possuíam seis orifícios, com 
os quais se obtinha uma escala de 
quinze notas. O bocal era de marfim 
ou de ponta de boi” . (Vieira).

As peq. cornetas, cornetto diritto, c. 
muto e cornettino, it., Quartzink, ai., 
uma quarta mais alto, chamavam-se 
cornetas brancas, opostas às pretas 
curvadas; cornetto curvo e c. torto ou 
cormone, Krummhorn, al. O som das 
cornetas direitas era claro, das mutas 
suave, das grandes (de baixo) ásperas 
e semelhante à trompa; seus sons 
puros .e harmoniosos contrastavam 
com o timbre áspero das charamelas 
e bombardas;

b) instr. de metal, de tubo cônico 
voltando uma ou duas vêzes sôbre si 
mesmo; difere do clarim por seu tubo 
mais largo e mais curto, produzindo 
por conseguinte um som mais aberto:

c) o tocador de c.;
d) registro de órgão.
CORNETA ACÚSTICA, aparelho que,

para os surdos, reforça os sons; v. 
acústica.

CORNETA DE CHAVES, bugle-horn, 
ingl., bugie, ingl., da espécie do ofl- 
clide e flgle; hoje abandonada pela 
cometa de pistões e pelo cornetim.

CORNETA DE PISTÕES, da família 
dos saxhorns, semelhante ao cornetim 
na extensão, escala e tonalidade, dife
rindo apenas pelo tubo mais cônico e 
mais curto. É o contralto dos saxhorns. 
chamado também de bugie, flicorne 
ou flicorno, it., e Flügelhorn, al.

CORNETA REAL, registro nos ór
gãos antigos, composto de fileiras de 
5, 6 e até 7 tubos para cada tecla afi
nados de modo a darem acorde per
feito de cada nota; fazia parte do 
cheio ou tutti.

CORNETA REQUINTA, petit bugie, 
fr., pistonino ou piccolo, it., é a cor
neta de pistões em mi bemol, o sax- 
horn soprano, o mais agudo de todos 
os tnstrumentps de pistões.

CORNET DE POSTE. fr.. Posthorn. 
al., peq. corneta de postilhão; — cor

CORNETILHA, ou sesquiáltera, re
gistro dos órgãos antigos, sendo cada 
som principal acompanhado da 6.\ 8 .a 
e 1 0 a.

CORNETIM, cornet ou cornet à pis
tons, fr.. corneta, it., Kornett, al., ins
trumento de metal mediando entre o 
clarim e a corneta de pistões; arma-se 
em outros tons com o auxílio de um 
pontilho suplementar de meio tom, 
sendo usado, porém, na banda e fan
farra só o de si bemol. “Não deve ser 
admitido na orquestra sinfônica por 
causa de seu som pouco nobre".' (Rie- 
mann).

CORNETTA, it., cornetim.
CORNO, it., pi. com i; cor, fr., Horn, 

ingl. e al.. o instrumento de metal 
mais suave, construído como c. di cac
eia. it., cor de chasse, fr., Frenchhorn, 
ingl., Waldhorn, al., ou com pistões. 
Seu som está uma quinta abaixo da 
nota marcada na pauta. Abstraindo 
dos sons impraticáveis, o c. dispõe, 
sem uso dos pistões, destas notas:

neta de sinais.

Usando do 1.° pistão, ganham-se ou
tras tantas notas, da mesma pureza 
de afinação; mais 15 notas pelo uso 
exclusivo do 3.°.

No entanto, os sons produzidos pelo 
uso de 2 pistões juntos e, mais ainda, 
de todos três, são um tanto altos, 
com prejuízo da boa afinação. Em 
fanfarras rápidas, convém limitar-se 
às notas supra e às produzidas com 
um só pistão: 

com o 1.° pistão:
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Como se vê pelos exemplos, o 1.° 
pistão produz sons um tom mais baixo 
do que pela abstenção de pistões; — 
pelo 2 .°, melo tom mais grave; — pelo 
3 .°, uma têrça menor mais grave.

Os piores sons que ao compos. con
vém evitar, são os que se obtêm só 
pela combinação de vários pistões:

O problema da construção de c. 
com escalas naturais e, por isso, sem
pre afinadas, em narte foi resolvido 
pelo c. em fá que dá também as es
calas em ré bemol, dó e si. Não pare
cendo conveniente exceder os 6 pis
tões de Sax, Riemann vê a solução 
do caso na construção de mais um 
gênero de c. maiores e c. menores, a 
saber em (si), si bemol, lá, lá bemol, 
sol e fá sustenido.

A orq. emprega dois c., ou grupos 
de dois, sendo o 1.° e 3.° tratado como 
instr. agudo, o 2.° e 4.° como baixo. 
Os altos têm bocal mais estreito do 
que os baixos. Os franceses empregam 
o c. mixte que não sobe nem desce 
multo, mas que tem grande extensão 
média.

A literatura mus. para c. não é das 
mais ricas; Mozart escreveu 3 concer
tos para c., Schumann um concêrto 
para 4 c., bem como um adagio e alle- 
gro para piano e c.; Beethoven uma 
sonata para piano e c.

CORNOPHONE, fr„ nome duma fa
mília de instr. de sônro de Fontaine- 
Besso, Paris, em 5 timbres: soprano 
em si bemol; contralto em fá ou mi 
bemol; tenor em dó ou si bemol; con
trabaixo em fá ou mi bemol. O som 
parece-se com o da trompa e do bugie.

CORO, a) grupo de pessoas que 
cantam juntas. O choros grego cons
tava de 12 a 24 cantores que em de
terminada parte do palco (orq.) dan
çavam em redor da thymele (altar),

sob a direção do choragos que os guia
va pelo ruido de seus sapatos.

O canto rítmico que acompanhava 
a dança, e que também se chamava 
c.. era sempre em uníssono, auxiliado 
pela citara que tocava a mesma melo
dia. Os gêneros principais eram o pa
rados (c. de entrada), stasima (du
rante a ação), e aphodos (despedi
da) . O c. não tomava parte na tragé
dia ou comédia, mas ficava como en
tidade que influía na ação dos atores;

b) os coros mais antigos do cristia
nismo cantavam lgualm. só em unís- 
scno ou em oit. No correr dos sé
culos X a XII distinguia-se mais e 
mais entre as vozes agudas e baixas 
dos homens e dos meninos, para as 
partes diferentes do organum e dis- 
cuntus;

c) distinguem-se, segundo a com
posição, coros de homens (a várias 
vozes), de senhoras (idem). de meni
nos, todos êles chamados, quando can- 
tanto só, coros iguais; — e c. mistos, 
de homens e senhoras (ou meninos) 
juntos; — o côro duplo costuma ser 
formado por 2 coros mistos;

d) na Igreja cat., senhoras não po
dem exercer função do c. lit. (do cle
ro), pertinho do altar. C. misto de 
homens e meninos são admitidos e 
bem vistos em tôdas as igrejas; c. 
mistos de homens e senhoras em mui
tas dioceses podem cantar a boa dis
tância do altar; em outras não; v. 
Mús. S. 1941, ng. 155 e IV. Carta Pas
toral de D. Jaime de Barros Câmara, 
Arc. do Rio de Janeiro, n.° 20;

e) chama-se também c. a comu
nidade religiosa ou o Cabido, etc., que 
recita o Ofício Divino, embora não o 
cante.

f) o lugar, onde se realizam as 
funções sacras, seja em frente, dos 
lados ou atrás do altar, lugar êste 
chamado também presbitério;

g) em Inúmeras Igrejas, em par
ticular no Brasil, o Ofício divino é 
cantado e rezado em um estrado aci
ma da entrada, chamado igualmen
te c.;

h) dá-se ainda êsse nome à com-
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pos. mús. destinada a ser cantada por 
um grupo de vozes.

CORO A CAPPELLA ou C. A SECO, 
sem acompanhamento instr.; no Bra
sil: orfeônlco.

COROCONÊ, v. danças e festas dos 
índios brasileiros.

COROCONÔ, festa dos mortos, nos 
índios Pariquis e Araquis que dan
çam, cantando, em tôrno das foguei
ras da cremação dos cadáveres.

COROCOXó, v. ave; — COROIA, 
v. ave.

CORONA, ant. nome Dor cadência.
CORPUS CHRISTI, Corpo de Deus, 

festa de l.tt classe com oitavário, a 
celebrar-se, como dia de guarda, na
V.a-f. depois do Domingo da SS. Trin
dade, para homenagear a S. Eucaris
tia. O próprio da Missa, nesse dia, é 
acrescido da célebre seqüência: Lau
da, Sion, Salvatorem” (v. Ofita) de 
S. Tomás d’Aqulno que também com
pôs o texto do Ofício e da Missa.

“No Brasil, a procissão de Corpo de 
Deus teve um grd. cerimonial, ao mes
mo tempo eclesiástico, oficial, pois que 
à do Rio comparecia o Imperador, se
gurando a prim. vara do pálio, sob o 
qual o Bispo trazia o SS. Sacramento, 
e popular. Formava a guarnição, as 
fortalezas salvavam. Se não havia car
ros alegóricos, certos personagens iam 
trajados a caráter, como o Homem de 
Ferro e o Escudeiro. . .  Na colônia, 
houve “danças e invenções” , na Bahia, 
Maranhão, Recife e Ouro Prêto, com 
mascaradas, músicas, folias e a caval
gada de S. Jorge...” (Renato Almei
da. página 127).

Hoje, a procissão de C. C. é profun
damente religiosa, com cantos sacros.

CORRENTE, courant, fr., dança de 
sala dos séculos XVII e XVIII, em 
compasso ternário, de andamento ani- 
iii&uu. nem sempre >as composições, 
com êsse título (usado por Bach, 
Händel, etc.) são para dança.

CORRUPIAO, v. ave.
CORTA-JACA, dança sapateada; se

gundo Ed. Carneiro (Negros Bantus), 
samba.

CORUJA, C. BRANCA, C. CATÓLI-

CA, C. DE IGREJA, v. ave.
"COSI FAN TUTTE”, it.. “Assim fa

zem tôdas as mulheres", ópera de 
Mozart.

COSSACA, dança russa, de and. vivo.
COSTELA DE SINO, v. sino.
COSTILHAS, os lados da caixa har

mônica nos instrumentos de cordas.
COTECÁ, “cetro dos chefes indíge

nas, emblema da autoridade. Alguns 
são ornados de guizos, tornando-se 
assim um instrumento de músico.” 
(C. Gondim).

COTILHAO, cotillon, fr„ dança com 
diversões mímicas e facetas.

COUPLET, fr., sinônimo, na fuga, 
de episódio; v. copla e ária.

COURANTE, fr., corrente, courente, 
coranta, etc.. dança francesa, provà- 
velmente idêntica com o saltarello 
(gaillarde), em compasso ternário.

COUVRE-FEU, v. queda.
COVERED STOPS, v. gedackt.
CQUEPPA, “ trombeta peruvlana des

tinada a excitar o ardor guerreiro” 
(Costa Gondim).

CRACOVIANA, cracovienne, ff., dan
ça nac. dos ooloneses, em compasso 
binário, com sincopas.

CRANEO-TIMBALE, instrumento do 
México antigo.

CRAVELHA, peq. chave nas extremi
dades dos instr. de cordas, onde estas 
se prendem, sendo enroladas com alg. 
voltas, e onde é aumentada ou dimi
nuída a tensão das cordas, até esta
rem afinadas.

CRAVISTA, tocador de cravo.
CRAVO, o predecessor do piano. “O 

saltério ou címbalo, trazido para a 
Europa pelos árabes, recebeu um aper
feiçoamento cêrca do séc. XV, consis
tindo em se lhe adicionar um tecla
do como tinham os órgãos; chamou- 
se-lhe, então, em latim clavicembalum 
e em italiano clavicembalo, nome que 
significa címbalo com teclado. Dêste 
nome derivou para o português a pala
vra cravo. O c. foi também denomina
do clavicórdio e mancicórdio; duas 
das suas variedades, parece que de 
menores dimensões, eram a espineta 
e a virginal.
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O c., na sua forma rudimentar, era 
uma peq. caixa oblonga que se colo
cava em cima duma mesa, exatamente 
como o saltério; depois se lhe adicio
naram pés, constituindo êle mesmo 
uma mesa, cujas formas variavam e 
que a marcenaria dos séc. XVI e XVII 
muitas vêzes enriqueceu com os mais 
delicados trabalhos artísticos.

Cravo (ou claviciinbalo) do séc. XVI 
(F. Clémem).

As cordas eram percutidas por lâ
minas de metal que as teclas impe
liam; êste processo exigia que as te
clas fôssem tocadas com muita deli
cadeza e com uma fôrça sempre igual, 
porque qualquer excesso alterava o 
som e produzia mau efeito. Quando 
a lâmina batia na corda, conservava- 
se sôbre ela, interceptando por conse
guinte as vibrações se o dedo do to
cador continuava premendo a tecla; 
se, porém, esta fosse abandonada, 
caía a lâmina, e então vibrava a corda 
livremente.

Sucedia por conseguinte o contrá
rio do que a boa lógica exigia que 
sucedesse. Imaginou-se então ferir as 
cordas por meio de uns bicos de penas 
muito flexíveis, os quais se fixaram a 
pequenas linguetas com molas de ara
me, encaixadas na parte superior de 
uns pedacinhos de madeira que se 
denominavam martinetes; a tecla im
pelia o martinete, o qual levava o bico 
da pena a roçar pelas cordas, voltan
do, por efeito da mola, à sua posição 
primeira; para completar êste maqui- 
nismo, inventaram-se também os aba
fadores, os quais caiam sôbre a corda 
logo que a tecla fôsse abandonada 
pelo tocador. Era êste o . .. c. de penas.

O- ant. c. de lâminas teve então espe
cialmente os nomes de clavicórdio ou 
manicórdio...

As dimensões do c. foram pouco a 
pouco aumentando. . .  A grandeza per
mitiu dar-lhe duas e até três cor
das em uníssono para cada tecla; au
mentar-lhe a extensão da escala a 
ponto de abranger cinco oitavas, quan
do a principio pouco passava de três; 
enfim, permitiu também que os instr. 
de maior preço tivessem dois teclados, 
num dos quais cada tecla feria só 
uma corda, podendo-se assim diminuir 
sensivelmente a intensidade do som...

Nos fins do séc. XVII e princípios 
do séc. XVIII, a construção do c. atin
gira o máximo da perfeição; procura
ra-se fazer com que êle imitasse diver
sos instr., tais como a harpa, a citara, 
o órgão, etc., e para êsse fim cons
truíram-se o arpicórdio, a clavicitara 
ou clavicitharum (lat.), o claviórgão 
e outros instrumentos idênticos"... 
(Vieira).

“CRAVO BEM TEMPERADO, O" — 
célebre obra de composições de J. S. 
Bach.

CRAVO DE ORQUESTRA, singular 
aparelho musical de Blaha (Praga, 
1780), ao qual se adaptaram um tam
boril, triângulo, campainhas, címba- 
los, um registro de flauta, um tam
bor, pifano, castanhetas e uma cor- 
namusa!

CRAVO DE RODAS ou' CRAVO-VIE- 
LA, invenção, em 1708, de Cuisinier, 
muito diferente da anterior de Hey- 
den (Nurenberg). Uma série de rodi
nhas forradas de pergaminho impreg
nado de colofónia, moviam-se por 
meio duma ordem de cilindros e duma 
roda maior, arrancando às cordas um 
som metálico.

CRAVO HARMÔNICO, invenção de 
Verbes, em 1798, dum cravo que, sem 
tubos nem pedais, imitava alguns ins
trumentos de sôpro e de percussão.

CRAVO HARMONIOSO, inventad- 
em 1842 por Gomei, predecessor do 
piano transpositor, por ter teclado que 
podia ser deslocado.
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CRAVO-LAÚDE, a) instr. de cor
das duplas, de Fleischer (Hamburgo), 
em 1715; — b) cravo idealizado por 
J. S. Bach e construído, em 1785, por 
Hllebrand.

CRAVO-LIRA, parecido com o cravo- 
harpa, Inventado, em 1814, pelo lngl. 
Bateman.

CRAVO-MANDORA, construção de 
Mahr (Wiesbaden), em 1788.

CRAVO OCULAR, invenção do pa
dre Castel que ligara às 7 notas da 
escala 7 côres, fazendo-as aparecerem 
de acôrdo com as notas tocadas.

CRAVO ORGANIZADO, invenção de 
Delltz (Dantzig) que juntara ao cravo 
um registro de flautas. Foi aperfei
çoado, em 1786, por Wagner que lhe 
deu o nome de CRAVO REAL.

CRAVO VERTICAL, do florentino 
Rigoli, no séc. XVI; apresentava mar- 
telinhos forrados de pano e tinha as 
cordas em ordem vertical.

CREDO, lat., ou símbolo dos Apósto
los, confissão de fé que, em 12 artigos, 
contém as principais verdades da re
ligião, sendo, na substância, de tradi
ção apostólica. É rezado no Oficio Di
vino, no batismo e na ordenação sa
cerdotal.

O Credo da Missa é chamado sím
bolo niceno-constantinopolitano, sen
do rezado ou cantado depois do 
Evang. (no rito moçárabe antes do 
Pater noster). É mais extenso do que 
o apostólico e, geralmente, não é re
zado nas Missas de mártires, confes
sores e virgens. O Graduate Rom. apre
senta para êle 4 melodias diferentes 
(número que, na Idade-Médla, era 
maior).

CREJICA, CREJOÁ, v. ave.
CREPITACULO, it., v. accatabula.
CRESCENDO, CRESC. (abrev.), it., 

aumentando de intensidade. As vozes 
humanas, os instr. de arco e de sôpro 
dispõem dêle sem dificuldade: o pia
no, não recorrendo ao uso de uma 
única corda (das três), só mediante 
toque mais enérgico; a orq., além dis
so, pela participação de mais instr.; 
o órgão, no c., recorre a novos reg. ou

abre as venezianas, das quais, desde 
certo tempo, parte da canaria está 
provida.

Abrevia-se, nas partituras e partes, 
a palavra c., por cresc. ou cr.; ou subs- 
titul-se por 2 linhas horizontais que, 
partindo do mesmo ponto, se afas
tam um pouco uma da outra.

CRICO-TIROIDEANO, músculo “que 
é o tensor das cordas vocais, inferio
res, serve, pois, para esticá-las; o cri- 
co-aritenoideano posterior e dilatador 
da glote (abertura de laringe) atua 
sôbre as cordas vocais para aproximá- 
las, estreitando a fenda glótica de que 
é, pois, constritor” . (Lopes Moreira: 
Comp. de Técnica Vocal).

CRINGA, trompa hindu.
CRÍTICA, do grego krinein, distin

guir; apreciação, exame do valor de 
alguma coisa, a) Baseada na faculda
de humana de discernir, estende-se a 
todos os terrenos da vida intelectual, 
artística, social e religiosa, tornando- 
se, assim, um fator de importância 
histórica, sociológica e ética. Deve 
culminar num juízo de acôrdo com 
a realidade e com valores reconheci
dos como tais. O crítico, ajuizado e 
justo, não se limita ao exame feito 
pelo cientista, mas insiste na reali
zação dum ideal, recusando censurar 
e destruir por índole ou interêsse. Da
da a influência da c., a Igreja e o Es
tado lhe traçam normas.

b) A c. de obras mus. examina sua 
idéia e forma, sendo indispensável 
que o crítico saiba ver, ouvir, compre
ender pensamentos e realizações de 
outros, estejam de acôrdo, ou não, 
com a tradição e suas próprias predi- 
leções — e que saiba transmitir efi
cientemente seu juízo estético ao pú
blico em geral.

c) Como não se exige do compos. 
(ou virtuose) a atividade de crítico, 
dêste não se deve reclamar que “ faça 
melhor" do que o artista. Sendo a c. 
uma sentença de ordem espiritual (in
telectual, artística e sentimental), de
ve ser a expressão objetiva.de prin
cípios seguros e estéticos.
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d) A verdadeira c. deve ser univer
sal, abrangendo o valor estético da 
obra e seu papel para a humanidade, 
pelo que depende essenclalm. da pes
soa e de seu modo de ser. Como se 
deve recusar a c. ünicam. intelectual, 
moral ou pedagógica, do mesmo modo 
é inaceitável a que se limita à esté
tica. Não tem que julgar a pessoa e 
sim a obra do artista;

e) nas obras de mús. sacra, além 
do mais, devem ser tomadas em consi
deração as normas dadas pela Igreja 
(v. Legislação eclesiástica); por mais 
elevadas que sejam, em si, suas qua
lidades artísticas, não podem ser 
admitidas na casa de Deus, se não 
corresponderem às normas dadas 
pelas Autoridades ecles. Daí a impor
tante obra criada por Franz Wltt, 
fundador da Confederação das asso
ciações de S. Cecília: Vereinskatalog 
(Ratisbona, Nova York e Clncinnati, 
Fr. Pustet), Catálcgo da Confedera
ção, em que dois críticos de confiança 
davam seu parecer sôbre as qualida
des artísticas e sacras da respectiva 
obra que só com a assinatura de 2 
críticos era incluída no Vereinskata- 
log. Êste chegou a mais de 3.000 obras. 
O mesmo critério foi seguido pela re
vista mensal Música Sacra, de Petró- 
polis, que, no fim do 5.° ano (1945) 
já tinha inscrito em seu Livro de Ouro 
da música sacra 584 obras;

f) valem os princípios enumerados 
de concertos públicos, sendo aí o crí
tico o intermediário entre a arte e o 
povo. Ressalta aos olhos a necessida
de da maior independência possível 
do crítico de interêsses pessoais, fi
nanceiros, etc., para não prejudicar o 
artista nem, por outro lado, o público; 
aquêle tem direito à absoluta justiça, 
não desligada de caridade; êste, a ser 
orientado de acôrdo com as exigên
cias da arte e da pedagogia. É, pois, 
tão espinhosa a missão do critico que, 
além da competência artística e lite
rária, lhe exigem um desprendimento 
a tóda a prova.

CROCHE. fr., colcheia (1/8); dou- 
ble-croche é semicolcheia (1/16).

CROMA, (em grego côr)', a) qual
quer grau da escala elevada ou abai
xada por um semitom. O canto greg. 
não o admite, a não ser o bemol para 
o si, quando êste, com um fâ  perti
nho, formaria tritono (intervalo de 3 
segundos maiores); — b) it., colcheia.

CROMÁTICO, gênero musical que 
dispõe muito dos intervalos de seg. 
menor, fora dos da escala natural, i. 
é, de intervalos alterados.

CROMORNO; Krummhorn, al.; cro- 
morne, fr.; cormone, cornamuto torto 
ou só storto, it.; instr. ant. de sopro, 
de madeira; -v. bombarda.

CRONISTA, v. bradado e chronista.
CRONÔMETRO MUSICAL, aparelho 

Imaginado pelo matemático Barja, de 
Berlim, em 1797, para medir o tempo 
e o som.

CRONQUI, v. ave.
CROTA, v. chrotta.
CRÓTALO, instr. de percussão en

tre os assírios, egípcios e gregos, con
sistindo em duas peças de ferro ou 
bronze que se batiam uma contra a 
cutra.

CRUCIFIXO, cruz com o corpo de 
Cristo pendurado; figura nas funções 
litúrg. e encontra-se em tôdas as igre
jas. É velada no domingo da Paixão, 
sendo descoberta solenem. na VI. F. 
Sta., entre cantos particularmente ex
pressivos.

CSOLFAUT (C-sol-fá-ut), nome ant. 
da nota dó representada pela letra C 
que, no sistema de solfejo por mutan- 
ças (v. esta), podia ser entoada, con
forme o caso, som a sílaba sol ou fá 
ou ut.

CUBA MUSICAL — A repúbl. de C., 
a maior das Antilhas, eleva-se a 2.560 
m. de altura, tendo no sul a serra 
Maestra, multo íngreme, no norte a 
única planície de grandes dimensões 
(do Rio Cauto). As serras de S. Spiri- 
to e Trinidad chegam à altura de 1.700 
m. O clima é tropical; as chuvas se 
limitam aos meses de verão. Os ant. 
índios Aruak foram extirpados quase 
todos; os serviços nas Fazendas foram 
confiados a negros, mulatos e chine
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ses. No entanto, a população atua), 
graças à Imigração espanhola, conta 
2/3 de brancos.

Descoberta por Colombo, em 1492, 
desde 1524 foram trazidos escravos ne
gros. Em 1902, C. declarou-se repúbl. 
autônoma.

Musicalm., C. é apresentada como 
terra ac origem de danças negro-espa- 
nholas. O bolero diz-se inventado por 
Seb. Cerezo (1780), executado por uma 
pessoa só ou por um par; tem movi
mentos rápidos e difíceis, brilhantes, 
com paradas repentinas em posição 
característica; a mús. segue o com
passo ternário; o b. mais antigo é o 
de Beethoven; um dos mais aprecia
dos o de Ravel; o b. de C. segue o 
ritmo 2/4;

a conga, filha do carnaval de C., 
tem frases breves, acentos rítmicos 
que alternam com síncopes; os tex
tos são políticos ou satíricos;

a habanera, no tempo binário, tem 
ritmos que se parecem com o do tan
go: o andamento é lento ou mode- 
rato. A h. não veio da África, mas 
tem origem espanhola e colorido lo
cal, sendo em 1850 reimportada para 
a Espanha;

guajira ou guarache, outra dança de 
C.. muda entre o ritmo binário e ter
nário; há um belo exemplo na ópera 
de Auber: "A Muda de Portici” , 
ato 1 .°;

rumba, dança cubana, incorporada, 
em 1930, no jazz; é de caráter africa
no, recorrendo à ênfase, síncopes com
plicadas, freqüentes repetições do te
ma, dando pouca importância às pa
lavras; nessa danca, o corpo se move 
mais do que os pés.

L /r. — I. Castellanos, Instr. musi- 
cales de los afrocubanos (Havana. 
1927); H. Cowell, The “sones" of Cuba 
(Modem Music, I II ) ; E. Grenet, Mús. 
popular cubana (Havana, 1939); Mo- 
lina y Ramos, La Hist. y desenvolv. dei 
arte musical en C. (Havana, 1924); F. 
Ortiz, Afro-Cuban Music; (Quarterly 
Journal of Interamer. Relatlons 1); 
S. Ramirez. La Habana Artística

(Hav. 1891); A. Salazar. El Movimien- 
to Africanista en la Mús. de arte Cub. 
(Estúdios Afrocubanos I I ) ; E. San- 
chez de Fuentes, Ccnsideraciones so
bre la Mús. Cub. (Hav. 1936). — (Her- 
der, Apel).

CU-COSIDO, v. ave.
CUCUGOCU, instr. africano de per

cussão; v. África.
CUCUMBI ou COCUMBI, dança fes

tiva dos africanos, variante dos con- 
gos (v. congaãas). Os "negros de vá
rias tribos, de face lanhada e nariz 
deformado por uma crista de tubér
culos, que descia do alto da fronte ao 
sulco mediano do lábio superior” reu
niam-se nas festas carnavalescas e 
natalinas, em certas casas, em estra
dos construídos em praça ou ao lado 
das igrejas, para nêles representar 
autos dramáticos, como cheganças, 
marujadas, cucumbis e outros. No Rio 
de Janeiro, até 1830, os c. se incor
poravam aos cortejos fúnebres dos fi
lhos de reis africanos, às centenas, 
sacudindo chocalhos, entoando melo
péias responsórias. Êsses cânticos, a 
princípio africanos, receberam como 
os dos Congos intercalações de versos 
e toadas portuguêsas” . (Renato Al
meida, pág. 262).

CUÉ, "meneio. Deve ser o nome que 
os índios dão a um passo de dança, 
ora à direita, ora à esquerda, pois é 
sabido que muitas danças indígenas 
se limitam a um requebro moderado 
do corpo, acompanhado de um passo 
à direita e outro à esquerda” . (C. 
Gondim).

CUECA, dança; v. Chile.
CUIÚ, CUIUBÁ, v. ave.
CULATRA, extremidade inferior do 

fagote.
CULOENTIERRA, pequenino tambor 

índio; v. Venezuela musical.
CULTO, v. liturgia.
CUMACO, tambor índio; v. Vene

zuela musical.
CUNHAMEMBIRA. “ festa do filho 

do inimigo. Se a mulher que entrega
vam para coabitar com o prisioneiro, 
na noite anterior à sua morte, che
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gasse a conceber, os indígenas, logo 
que a criança nascia, a matavam e 
celebravam então a festa denominada
c. (J. Serpa). José de Alencar, em 
nota à pág. 50 do romance Ubirajara... 
diz que esta festa se fazia pelo parto 
da mulher” (C. Gondim).

CUPO, it„ ôco, fundo, surdo.
CURÉ, tem a mesma significação 

de cwé e curei.
CURIMBÓ ou CARIMBÓ, instr. mu

sical.
CURIÓ, v. ave.
CURUGU, instr. índio de percussão, 

feito dum tronco de árvore.
CURUPIRA, "dança que era executa

da peles índios de menoridade. P. S. 
de Vasconcellcs e Gonçalves Dias” . 
(C. Gondim).

CURUQUÊ, CARAQUÉ, instr. de per
cussão, feito de um tronco de madeira 
leve, ocado, como afirma Sílvio Ro- 
mero” (C. Gondim).

CURURU, canto e dança de roda

em desafio (v. Renato de Almeida, 
págs. 169, 170).

CURVETA, tambor índio; v. Vene
zuela músical.

ÇUSHIRA, instr. de sôpro; v. índia.
CUSTOS, lat., guião, peq. nota gre- 

gor. no fim da pauta, indicando a pri
meira nota da Dauta seguinte.

CU-TAPADO, v. ave.
CUTÊ, meneio; v. cué.
CUTELARIA, dança dos oficiais de

c.; v. negros.
CYMBALUM, lat., campainha.
CZAKAN; Stockflote, al.; bengala 

que, tirando-se-lhe uma parte, se 
transformava em flauta. O Museu 
instr. do Conserv. de Bruxelas guarda 
um c. que era a bengala Dreferida de 
Pétis.

CZARDAS ou TZARDAS, dança hún
gara em compasso binário. A entrada 
costuma ser melancólica ou patética, 
a dança viva, animadíssima.
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D
D (ou d ), a) nome da nota ré; —

b) como abreviação: mão direita 
(dextra, lat., destra, it., droite, fr .) ; 
dai: d. m. ou m. d., (manus, lat., mano, 
it., main, fr .); — c) como título de 
partes de música significa: discantus, 
lat., dessus, fr., Idêntico com C (can- 
tus) e S (Sopranus, superius; — d) 
abreviatura de doux, suave, plano; —
e) na escrita medieval neumática: 
diatésseron, o intervalo da quarta.

DABBUDDA ou DABUDDES, ant. 
instr. parecido com o saltério.

DAB-DAB, tambor árabe.
DA CAPO (ou D. C.), sinal de repe

tição do principio ao fim.
DACTiLICA, gr., flauta grega.
DACTILO, v. rítmica.
DACTYLE, dança grega.
DACTYLION, gr., aparelho ginástico 

para dedos, em 1835, construído pelo 
pianista Herz, em breve abandonado.

DÁCTYLOS, gr., (dedo): — u u  | 
— u u  | pé de verso constando duma 
sílaba longa e duas breves, como nas 
palavras métrico, drástico, usado prin- 
cipalm. no hexâmetro, pentâmetro e 
distico.

DADÓO, “marraca” venezuelana; v. 
Venezuela musical.

DAFF, v. adufe.
DAHOMEY, v. África musical.
DÁINA, tambor das Índias; v. tabla.
DAINOS, gênero de canções da Li

tuânia.
DAIRA, prelúdio vocal dos noubet 

ghemata; v. Arábia — Algéria.
DAL, (da il) it., do, desde o.
DAMARU, (em tibetano: cang teu), 

tambor duplo do Tibeto, com crânios 
humanos para caixa de ressonância.

DAMFÓRICA, hino dos ant. gregos 
cantado no templo de Apoio na con
sagração dos louros aos vencedores.

DAMKINA, divindade da Babilônia.
DAMPFER, ai., surdina.
DAMPHA, tambor octógono indio, 

usado nos cantos religiosos.
DANAE, antiga dança grega.
DANÇA, movimentos rítmicos do 

corpo geralm. ao som da música. Pela 
diferença ritmica, a d. foi de grande 
influência sôbre a mús. instr., distin
guindo-se como classes principais as 
danças calmas, graves, das vivas.

No fundo, a d., como tôda a arte, é 
a exteriorização visível de movimen
tos internos, espirituais, sendo por na
tureza a mais passageira das artes, 
tanto que a escrita de dança muito 
ainda deixa a desejar. É entre as ar
tes a única que, ao mesmo tempo, se 
serve do momento (como a mús.) e 
do espaço (como a plástica e arqui
tetura) .

Nos povos primitivos, a d. não falta 
nunca, sendo praticada em geral pelo 
indivíduo só ou em fileiras. São raros 
pares de homem e mulher. Enquanto 
freqüentem, a d. nasce apenas do de
sejo de se movimentar, está ligada es
treitam. ao culto, tendo por fim louvar 
a divindade, agradecer ou pedir (v. 
P. José Maria: A música primitiva, 
“Mús. Sacra” , Pétrópolis, 1943, n.° 1 
a 6).

No Ant. Testamento, a d. é encon
trada igualmente no culto divino, 
como ainda hoje perdura na Espanha, 
onde meninos, em trajes antigos, a 
cultivam na oitava da festa do Corpo 
de Deus.

As exigências feitas à d. levaram à 
formação de dançarinos e â criação 
de pantomimas. Formou-se ao lado da 
religicsa uma arte de d. excluslvam. 
mundana, na vida social, nas côrtes, 
e no teatro. A pavana do fim do sé-
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culo XVI foi seguida pela allemande, 
no séc. XVII pela gavota e pelo ri
gaudon; a gaillarde (o santarello) ori
ginou as formas da courante, giga e 
do passepied; os passamezzi e branles 
ou brandi são ramificações da pavana. 
Depois do predomínio da suite de va-

Dança numa Fazenda 
(Seth, O Brasil pela Imagem).

riações tornaram a aparecer as dan
ças isoladas, mas, com o tempo, foram 
alargadas de períodos de 8 compassos 
com as repetições para obras extensas 
com tema, contratema e desenvolvi
mentos, perdendo os seus ritmos de d. 
e, em parte, a sua finalidade imediata.

Os festivais Johann Strauss da Orq. 
Sinf. Bras, sob Szenkar, por mais vê- 
zes que se repetissem, encontraram 
sempre o maior recinto de concêrto 
superlotado, embora a dança fôsse 
excluída.

LIT. — Guillaume Paradin, Le Bla
son des danses, 1566; — Thoinot- 
Arbeau, Orchésographie, 1589; — Rin. 
Corso, Dlalogo del Ballo, 1756; — Ca- 
roso Fabritio. Il ballerino diviso in 
due trattati, Veneza, 1581 (ilustr.) ; — 
Feuillet, Choréographle, Brunet, 1701 
(ilustr.) ; — Rameau, Le Maître à dan
ser. Paris, 1748 (ilustr.) ; — Campan, 
Dictionnaire de danse, Paris. 1802; — 
Malpied, Traité élémentaire, théorique

et pratique de l'art de la danse, de la 
pantomine, des ballets, Londres, 1825;
— Cellarius, La danse des salons, com 
desenhos de Gavarlni, Paris, 1849; — 
Ph. Gawlikoski, Guide complet de la 
danse, Paris, 1858; — A. de Saint-Léon, 
L’Osténographle, Paris, 1852; — Des
rat, Nouveau traité de danse histori
que et pratique, Paris, 1883 (e outros 
trabalhos sôbre d.) ; — Périn et la 
Hante, Choréographle nouvelle, Paris, 
1762 (ilustr.) ; — Giraudet, Traité de 
la danse, c. 500 desenhos, Paris, 1890;
— R. Volz, Der Tanz und seine Ge
schichte, Leipzig; — S. Aschers, Pocket 
Guide for beglnners and advances 
dancers, Filadélfia; — Woodworth, 
The Standard dance, Boston, 1883; —
E. Scoot, Dancing as an art and pasti- 
me, Londres, 1892; — L. Adice, Théorie 
de la gymnastique de la danse théâ
trale, Paris, 1859; — Bonnet, Histoire 
générale de la danse sacrée et profa
ne, Paris, 1724; — Baron, Lettres et 
Entretiens sur la danse ancienne et 
moderne, réligleuse, civile et théâtrale, 
e: Lettres à Sophie sur la danse, Pa
ris, 1825; — Gauthier, Traité contre 
les danses et les mauvaises chansons, 
Paris, 1769; — Böhme, Geschichte des 
Tanzes in Deutschland, 1896, com vas
ta bibliografia; — Vuillier, La danse 
à travers les âges, 1897.

Realizou-se, em 1899, o 1.° Congresso 
de d., cem o concurso de ingl., al., 
russ., amer., sendo seguido, em 1893, 
por outro em Boston; em 1894, pelo 
3.°, em Berlim.

DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS: alu- 
já (fetichlsta, — batuque, — cana 
verde (Est. do Rio), — candomblé 
(Bahia), — cateretê (Minas, Rio, S. 
Paulo), — caxambu (Minas), — chiba 
(Est. do R io), — côco de zambê (Rio 
Gr. do Norte), — corta-jaca; — je- 
quedê (fetichlsta), — jongo (Est. do 
Rio), — lundu — maracatu (nordes
te), — quimbète (Minas), — samba 
(Bahia, Pernambuco, Rio), — saram- 
beque (Minas), — sarambu (Minas),
— sorongo (Minas e Bahia) ; v. êsses 
nomes e negros. “Normalm., as d. são
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acompanhadas de batemão e cantos, às 
vêzes Improvisados; e de vários Instr., 
entre os quais predominam os de per
cussão” (Ren. de Almeida).

DANÇAS E FESTAS DOS ÍNDIOS 
BRASILEIROS: cateretê, "cujo no
me indica origem tupi, mas que co- 
regràflcam. se mostra multo Influ
enciada pelos processos africanos de 
dançar" (Peq. D ic.); — coroconô (festa 
dos mortos dos pariquis e aruaquls, 
com d. em tôrno das fogueiras da cre
mação dos cadáveres); — çuaçú; — 
parinateran (distribuição, entre os 
mundurucus, de cintas com os dentes 
dum inimigo); — sucuriú (citada por 
Barbosa Rodrigues); — tatuturema 
(festa sanguinária dos índios dos Altos 
Solimões); — tocandira, (dança da 
formiga preta); — tucanayra, (d. dos 
tembés, no vale do Amazonas, cha
mada assim por uma bebida inebrian
te do mesmo nome); — uariuaiú (gua
riba) tamaquarê (cit. por Barbosa 
Rodrigues); — urucwpé (d. ao som do 
urucá); — veapariá, é sinônimo de 
tocandira; — yacamiy.

DANÇAS NOVAS: “As prim. inova
ções — escreve Floriano de Lemos, no 
Correio da Manhã de 28-XI-1943 — 
aparecidas no meio carioca, vieram 
com o cake-walk, uma d. de pretos 
norte-americanos, que foi trazida para 
cá, há uns 40 anos. Mas não pegou. 
Depois vieram os two-steps, os rigti- 
mes, os one-steps, que lograram acei
tação, substituindo em geral as mar
chas. Ao mesmo tempo iam tendo en
trada os tangos argentinos no anda
mento de pas-de-quatre, mas mais len
tos e cheios de figurações. Desde aí o 
vocábulo musical brasileiro tango, que 
significava uma produção no gênero do 
maxixe, passou a ter um sentido in
teiram. diferente, até hoje em vigor. 
Apenas como recordação dos maxixes 
antigos ficaram os magistrais tangos 
de Nazareth, ainda agora chamados 
assim.

“Mas depois da guerra de 1914-1918 
é que apareceram inúmeras novidades 
próprias do jazzband, em que as bate

rias. armadas de campainhas de tropa 
e fôlhas de vários metais, confraterni
zavam com violinos, e enquanto trom
bones de vara e pistões moderníssi- 
mos faziam as orq. esganiçarem-se, 
por entre guinchos estridentes e ron
cos diabólicos. Depois, os banjos e 
cuícas, os pandeiros e tamborins com
pletaram a anarquia musical. No melo 
dêsse conjunto, está claro que nada 
mais próprio e mais digno do que os 
batuques e os lundus. A êsses batu
ques e lundus, deram o nome de sam
bas, que fêz carreira".

DANDAIN. fr., espécie de guizo usa
do r n Tdad® MédK como instr. sonoro 
e adôroo do traje.

DANGBÉ, tambor, v. África.
DARA, pandeiro dos índios.
DARABOOCA, DARABOUKA. DA- 

RABOUKEH, DARABUKAH, tambor 
árabe de caixa pintada, com inscri
ções e ornamentos. A mão direita gol
peia o centro do tambor, os dedos da 
esquerda as bordas; é usado pelos sal
timbancos e músicos ambulantes.

DARANDA, tambor da índia.
DARMSAITE, ai., corda de tripa.
DAULD, sino da Etiópia.
DAUMEN, al„ polegar.
DAWAL, sino da Abissínia.
DAYRE ou AYRE, instr. árabe de 

percussão.
DEB AMBASSA, ant. instr. da Abis

sínia, hoje desaparecido.
DEBILE, it., débil, tempo fraco (do 

compasso).
DEBUTAR, gal., estrear-se.
DÉCACORDE FRANÇAIS, espécie de 

tiorba (alaúde de dois braços).
DECACORDO, gr., antiga harpa.
DECACORDO-GUITARRA, espanhol, 

construção de 1828 por Carulli, gui
tarra de 10 cordas, 5 das quais livres. 
Dizem que tinha o timbre simpático 
da harpa.

DE CANTU ET MUSICA SACRA, a 
prima ecclesiae aetate usque and prae- 
sens tempus, 1774, importante estudo 
em 2 volumes, do abade beneditino 
Martin GERBERT, de S. Braz. (v 
Scriptores ecclesiastici).
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DÉCIMA, o 10.° degrau da escala, 
com o nome do 3.°; é Intervalo com
posto, formado da oitava com a ter
ceira sobreposta.

DECIMINO, esp., lnstr. de sôpro do 
gênero da flauta, mas menor e de uma 
décima mais alta.

DECLAMAÇAO, na composição vo
cal, é a transformação do ritmo poé
tico no musical; um canto é “mal 
declamado” , quando uma silaba leve 
é fortemente acentuada ou prolonga
da excessivamente, ou quando uma sí
laba grave, importante, recebe nota 
fraca ou demasiadam. breve. A acen
tuação métrica, geralm., deve andar 
de acôrdo com a musical.

No canto gregor., freqüentem., a sí
laba acentuada tem uma só nota, en
quanto a fraca tem 5, 8 e mais. Para 
não tornar incompreensíveis as pala
vras aos que as ouvem, resta o re
curso de acentuar devidamente a síla
ba grave, e começar as notas da leve 
em piano, embora depois se recorra a 
um crescendo e decrescendo:

Do Graduale do 4.° Domingo do 
Advento:

DECHANT, v. descanto.

mé-um

DECRESCENDO, (ou: decresc. e
decr.), diminuindo de intensidade.

DEDACORDUM, lat., lnstr. de cor
das anterior ao século XIII.

DEDICATÓRIA, expressões escritas 
ou impressas, pelas quais se oferece a 
outrem um trabalho, uma composição 
musical.

DEDILHAÇAO, a) tocar uma peça 
com determinados dedos em instr. de 
cordas; — b) indicação, por algaris
mos, dos vários dedos para as notas e 
os acordes. Na música para piano, har
mónio, órgão, os dedos são designa
dos com êsses números:

1 2 3 4 5
polegar, Indicador, médio, anular, mlnlmo.

DEDJAZMATCH, v. Abessínia.
DEDUÇÃO, era, antig., uma série de 

notas que subiam diatônlcam. e que 
no sistema de solfejo por mutanças 
(v. estas) constituíam 3 séries de no
tas com as sílabas ut. ré, mi, fá, sol, lá.

DEFF, nome genérico des pandeiros 
árabes.

DEFUNCTI, lat., defuntos; tem exé- 
quias, Ofício Divino e Missa especial, 
com cantos próprios. Na Missa de Re
quiem, enriquecida da expressiva se
qüência Dies irae (v. esta), o órgão 
não toca a não ser, em caso de neces
sidade, "para sustentar o canto” .

DEGGUA ou DEGGWA, coleção de 
hinos sacrcs etíopes; v. Abessínia.

DEGRAU, degré, fr„ degree, lngl., é 
a posição relativa de cada nota da 
escala na pauta; assim, na escala de 
dó, esta nota é o 1.° degrau, mi o 3.° 
lá o 6.°.

As partes da melodia ou harmonia 
que vão à nota vizinha, superior ou 
inferior, marcham por DEGRAUS 
CONJUNTOS; fazendo saltos (por têr 
ças, quartas, etc.), vão por DEGRAUS 
DISJUNTOS.

DEHNEN, al., prolongar, estender; 
— DEHNUNG, al., prolongação.

DEHOL, tambor do Cáucaso.
DEI, it., dos.
DEIOS, gr., flauta grega.
DEIXA, compassos de pausa, nos 

quais se escreve em notas miúdas, o 
que outra parte canta ou toca, para 
facilitar a entrada, sobretudo depois 
de pausas prolongadas.

DEL, (di il) it., do.
DEMBES, tambor de Luango, feito 

de tronco de árvore com pele.
DEM-DEM, instr. árabe de percussão.
DEMI, fr., meio.
DEMI-LUNE, fr., trombeta em dó, 

chamada assim por sua forma de lua 
crescente.

DENIS D'OR. fr.. cravo com pedais, 
do princípio do século XVIII.
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DENKMÄLER DER TONKUNST IN 
BAYERN. Os “Monumentss da Arte do 
Som na Baviera" constam de 36 v., a 
saber, em ordern a ll : 1.°, 9.°, E. F. 
dall’Abaco, Obras escolhidas; — 10.°, 
Aichinger, idem; — 4.°. Erbach, idem; 
— 14.° Gluck, Le Nozze d’Ercole e 
d’Ebe; — 10.° Gumpelshaimer, Obras 
escolhidas; — 4.° Hassler. Obras p. 
plano e órgão; — 5.° Hassler, Canzo- 
nette; novas canções al.;— 11.° Haus
ier, Madrigals; — 26.° J. de Kerle, 
Preces speciales; — 2.° J. K. Kerll, 
Obras escolhidas; — 13.°, 21-24.° Kin
dermann, Obras escolhidas; — 18.° J. 
e J. Ph. Krieger, Obras p. piano e 
órgão; — 9.° Mozart. Obras escolhi
das; — 18.° Murschhauser, Obras p. 
piano e órgão; — 2.°, 4.° J. e W. H. 
Pachelbel, idem; — 27.°, 28.° J. Chr. 
Pez, Obras escolhidas; — 29.°, 30.° Ra- 
selius, Cantiones sacrae; — 12.° Roset- 
ti. Sinfonias escolh.; — 25.° Rosetti, 
Müs. de orq. e de câmara; — 3.° Senfl, 
Motetes, Magnificat; — 7.° Staden, 
Obras escolh. — 6.° Steffani, idem; —
11.° Steffani. Alarico; — 12° Steffani, 
óperas escolh.; — 19.° 20° Torri, 
Obras escolh.; — 14.°, 17° Traetta, 
idem.

Vários: 3.a, 7.“ 8 .® Sinfonias da Es
cola de Mannheim (Palatinado da Ba
viera), de Beck, Cannabich, Eichner, 
Filtz, Holzbauer, Richter, J. e C. Sta- 
mitz, Toeschi; — 6.° Mestres de Nu- 
renberg, do 2° semestre do séc. XVII: 
Concertos sacros e Cantatas de Igreja 
(Hainlein J. P. e P. Krieger, Pachel
bel, Schwemmer, Wecker) ;  — Müs. de 
Câmara de Mannheim (Cannatich, 
Cramer, Danzl, Edelmann, Eichner, 
Filtz, A .e J .e  K. Stamitz, Sterkel, To
eschi, G. J. Vogler, Wendling).

DENKMÄLER DER TONKUNST IN 
OESTERREICH. Os "Monumentos da 
Arte do Som na Austria" abrangem 
83 v., sendo incluidos os da Baviera: 
16.° Albrechtsberger, Obras instr.; — 
38° Amon, Obras sacras; — 10.° Be- 
nevoli, Missa festiva e Hino; — 36.° 
Bernardi, Compos. sacras; — 5.° e 12.° 
Biber, Sonatas de violino; — 25.° Bi

ber. Missas; — 30.° Biber, Requiem;
— 13.° Oaldara, Obras sacras; — 39.° 
Caldara, Comp, de Câmara p. canto;
— 3.° e 4.° Cesti. II Porno d’Oro; — 
43° Dittersdorf. Obras instr.; — 23.° 
Draghi, Comp. sacras; — 28° Eberlin. 
oratório: Jesus transpirando sangue 
(a l.); — 4.°, 6 °, 10.° Froberger, Comp, 
p. órgão e piano; — 35.° Förster, Müs. 
de Câmara; — 1.° J. J. Fux, Missas;
— 2.° Fux. Motetes; — 9° Fux, Obras 
instr.; — 23.° Fux. Concentus musico- 
instrumentalis; — 17° Fux, Costanza 
e fortezza; — 21.° Gassmann. La Con- 
tessina; — 45° Gassmann, Comp. sa
cras; — 21.° Gluck. Orfeo ed Euridice;
— 30° Gluck, Don Juan; — 44.° Gluck, 
L’Innocenza giustlficata; — 8 .° Ham
merschmidt, Dialogi; — 6 °, 12.°, 15.°, 
20.°. 24°, 26.° J. Handl, Opus muslcum;
— 42° Handl, Missas; — 14° M. 
Haydn, Obras instr.; — 22.° M. Haydn, 
3 Missas; — 32° M. Haydn, Obras sa
cras; — 5.° e 16° H. Isaak, Choralis 
Constantinus; 14° e 16° H. Isaak, 
Comp. profanas; — 25.° J. K. Kerll, 
Missa; — 30° Kerll, Requiem; — 33° 
Lanner, Ländler und Walzer; — 29.° 
Monteverdi, II Ritorno d’Ullsse; — 1° 
e 2.° Muffat, Florilegium; — 11° Muf- 
fat, Obras instr. escolh.; Armonico 
tributo; — 3° Muffat, Componimenri 
musicali; — 29° Muffat, 12 toccatas e 
72 versetes; — 37° Neithart v. Reuen
thal, Lieder; — 8 ° Pachelbel, 94 com
pos., principalm. sôbre o Magnificat;
— 36.° Peuerl, Paduanas novas; — 13.° 
Poglietti, obras p. plano e p. órgão; — 
36.° Posch, Musikalische Tafelfreud; 
— 13.° Reutter, Comp. p. piano e órgão;
— 13° Richter, idem; — 34.° Schenck, 
Der Dorf barbier; — 25° Schmeltzer, 
Missa; — 28° Schmeltzer, Bailados;
— 3.° Stadlmayer, Hinos; — 30° Chr. 
Strauss, Requiem; — 35° J. Strauss, 
pai, valsas; — 32° J. Strauss, filho, 
valsas; — 19.° Umlauf, Die Bergknap
pen; — 9.° Wolkenstein, Cantos sacros 
e profanos.

Volumes coletivos: 20.° Cantos de 
Frauenlob, Reimar von Zweter e Ale
xander; — 37.° D. deutsche Gesell
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schaftslied, 1480-1550 (canto coral); — 
41.° Músicos ltal., 1567-1625; — 18.° e 
25.° Müs. de alaúde da Austria, entre 
1650 e 1720; — 33.° Arias al. de comé
dia, 1754-58; — 43.° Compositores sa
cros de Salzburgo: Adlgasser, Biechte- 
ler, Biber, Eberlin; — 7.°, 11.°, 19.°,
27.°. 31.°, 40.° Seis (7) códices de Tren- 
to. de comp. polifön.; — 15.° e 19.° 
Müs. instr. de Viena; — 13.° Comp, 
vienenses p. piano e órgão; — 27.° e 
42° o  Lied vienense, 1778-91; — 28.° 
Música vienense de dança.

DENKMÄLER DEUTSCHER TON
KUNST, “Monumentos da mús. alemã", 
65 v. (fazendo parte os da Austrla):
12.° e 13.° Albert, Arias; — 5.° J. R. 
Ahle, Comp. de canto escolh.; — 56.° 
Chr. Friedrich Bach, orat. Jesus-Meni- 
no; — Lázaro; — 42.° J. Ernst Bach, 
Coleção de fábulas escolh.; — 48.° J. 
Ernst Bach, Oratório da Paixão; — 
64.° Benda, D. Jahrmarkt (A Feira);
— 6.° Chr. Bernhard. Cantatas de solo, 
e ccros; — 45.° G. röhm, Cantos espi
rituais de H. Elmennorst; — 11.° Bux
tehude, Obras instr.; — 14.° Buxte
hude, Serenatas e Cantatas de igreja;
— 43.° e 44.° Deller, Orpheus u. Euri- 
dice; — 31.°, 41.° Dulichius. Centuria;
— 46.°, 47.° Erlebach, Harmonische 
Freude; — 10.° Fischer, Journal de 
Printemps; — 45.° J. W. Franck, Can
tos espirituais de H. Elmenhorst; —
16.° M. Franck, Obras instr. escolh.;
— 57.° Görner, Coleção de novas odes 
e Lieder; — 15.° C. H. Graun, Monte- 
zuma; — 51.° e 52.° Graupner, Canta
tas escclh.; — 40.° Hammer Schmidt, 
Obras escolh.; — 20.° J. Hasse, La 
ccnversione di S. Agostino; — 2.° 
Hassler, Cantiones sacrae; — 7.° Hass- 
ler, MIssas; — 24.® e 25.® Hassler, Sacrl 
concentus; — 16.® Hausmann, Obras 
instr. escolh.; — 42.® Herbing, Musi
kalischer Versuch; — 8.® e 9.® Holz
bauer, Günther von Schwarzburg; — 
32°. 33.® Jommelli. Fetonte; — 3.®, 38.® 
Heiser, Croesus; L'Inganno Fedele; — 
58®, 59® Knüpfer, Cantatas sacras es
colh.; — 19.® Ad. Krieger, Arias; — 
53.®,. 54.® J.^Ph. Krieger. Obras sacras

escolh.; — 4.® Kuhnau, Comp, para 
plano; — 58.®, 59.® Kuhnau, Cantatas 
sacras escolh.; — 60.® A. Lotti, Missas;
— 55.® Pallavicino, La Gerusalemme 
liberata; — 63.® Pezel, Músicas de tor
re e suites; — 23.® Praetorius, Obras 
escolh.; — 18.® Rosenmüller, Sonate 
da câmara; — 43°, 44.® Rudolph, Bai
lados; — 1.® Scheidt, Tabulatura no
va; — 58.® 59.® Schelle, Cantatas sa
cras escolh.; — 10.® Schmikorer, Zo- 
diacus; — 39i° Schobert, Obras escolh.;
— 17.® Sebastiani, Mús. da Paixão; — 
35.®, 36.® Sperontes, Singende Muse;
— 65.® Th. Stoltzer, Hinos e salmos; —
28.® Telemann, O Dia do Juizo (al.); 
Ino, orat.; — 57.® Telemann, 24 odes;
— 61°, 62.® Tafelmusik (Mús. à me
sa ); — 17.® Theile, Mús. da Paixão;
— 3.® Tunder, Mús. de canto; — 26.®, 
27.® Walter, Obras completas de órgão;
— 6.® Weckmann, Cantatas de solo; 
coros; — 45.® Wockenfuss, Cantos es
pirituais de H. Elmenhorst; — 21.® e 
22.® Zachow. Obras completas.

Volumes coletivos: 29°, 30.® Con
certos instr. de mestres al., C. P. E. 
Bach, Graupner, Hasse, Hurlebusch, 
Pisendel, Stölzel, Telemann; — 34.® 
G. Rhau, Novos cantos sacrcs al.. 1544;
— 49.®, 50.® Motetes da Turingia, da
1.® metade do séc. XVIII, de Arnoldi, 
J. M. Bach, Erlebach. Flender. Kellner, 
Liebhold. Niedt, Telemann, Topff.

DEO GRATIAS, lat., “graças a 
Deus” , fórmula de agradecimento em 
várias partes do Ofício Div. e da Mis
sa, em particular como resposta ao 
Ite, missa est ou Benedicamus Domi
no, neste caso com melodias ricas. 

DEPÓSITO DE AR, v. harmónio.
DE PROFUNDIS, lat., salmo 129, de 

penitência, rezado e cantado de pre
ferência no Oficio dos Defuntos.

DERBOUKA, a) moderno tambor 
árabe; — b) pequeno alaúde usado 
no Sudan.

DERDJ, ar., melodias de and. rápido 
e compasso ternário; v. Arábia-Algéria.

DERIVADOS, outro nome dos tons 
plagais (v. êstes).

DES, al., ré bemol.
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DESAFINAÇAO. efeito desagradável 
de sons não justos, desafinados, tra
te-se de canto ou de instrumento.

DESAFIO. Mais do que as grancTes 
formas musicais que se tornaram do- 
minio internacional, o d., outrora em 
plena florescência no intericr do Bra
sil (como de outros paises), ainda 
hoje fascina também o homem das 
cidades, tendo para êle algo de len
dário e quase inexplicável; daí o mal- 
estar ao ver que o avanço do cinema 
e rádio, ao lado das vias de comuni
cação, torna o d. cada vez mais raro.

“O d. poético, diz Luís da Câmara 
Cascudo, existiu na Grécia como uma 
disputa entre pastores. Êsse duelo, 
com versos improvisados, chamado 
pelos Rcmanos amoeboeum carmen, 
dizia em seu próprio enunciado a téc
nica usada pelos contendores. O canto 
amebeu era alternado, e os interlo
cutores deviam responder com igual 
núm. de versos.” Referem-se ao d. 
Teócrito, Virgílio, Homero, Hcrácio; 
Apoio desafiou Marsias: Pã mediu-se 
com Apoio. Charles Barbier aclarou o 
canto amebeu (i. é, alternado) dos 
pastores gregos.

O d. “ reaparece na Idade-Média, nas 
lutas dos Jongleurs, Trouvères, Trou- 
badours, Minnesinger, na França. Ale
manha e Flandres, sob o nome de 
tenson ou de Jeux-partis, diálogos con
traditórios, declamados com acomp. 
de laúdes ou viola, a viola de arco. avó 
da rabeca sertaneja.” (Luís da Câma
ra Cascudo, p. 131).

"O gênero que parece mais próximo 
ao nosso d. e que conservou as carac
terísticas do canto amebeu, foi, na 
Idade-Média, o tenson. Correspondia 
ao Débats das côrtes d’Amor proven- 
çais. Nas províncias da Itália meridio
nal e na Sicília, o tenson era chamado 
Contrasti. No Mosela francês ainda há 
uma espécie de d. entre rapazes e 
moças, como os cantares de Portugal. 
Pode ser também travado entre ho
mens e mulheres de certa idade, mas 
sempre se revestindo do caráter de 
improvisação e mesmo de certa acri-

mônia. Dão-lhe o nome de Dayemans. 
Os Mestres Cantores da Alemanha 
medieval (Meistersinger) sabiam can
tar o d. Eram os Wettgesänge, cantos 
alternados, sob regras fixas, mas im
provisados. Nos velhos Cancioneros 
castelhanos equivalem as Preguntas y 
Respuestas." (1. c, p. 131).

.. .“Em Portugal existiu logo o can
tar ao desafio... O mais comum é o 
duelo, meio Irônico, melo enamorado, 
entre moça e rapaz, nas esfolhadas, 
batidas de trigo e horas de trabalho 
coletivo... Ao d. do Minho correspon
de a desgarrada do Sul português. 
Mesmo assim não sei de combate que 
tivesse assumido as asperidades homé
ricas dos cantadores nordestinos do 
Brasil. . .  Para a América do Sul e 
Central cs gêneros emigraram. É o 
corrido em Venezuela. Cclcmbia e Bo
lívia, espécie de rimance e também, às 
vêzes, tomando formas de d., familiar 
a mela América, el poema narrativo 
de andanza lleneras. como o batizou 
Rufino Blanco Fombona: a paliada 
do Chile, a payada de Argentina e 
Uruguai. A payada de contrapunto é 
justam, o nosso d. .. .A glória do can
tador está no d. O melhor sucesso é o 
núm. de vencidos... Numas quadri- 
nhas velhíssimas, cantadas indistinta
mente nas lutas, um recém-nascido 
enfrentava lmprovisadores no mesmo 
dia em que viera ao mundo:

Chegou meu pai. perguntando:
— Muié, cadê nosso fio?
— Está sentado no banco
E cantando desafio!. . .

Outros emprestam ao gênero efeitos 
surpreendentes e mirabolantes:

Eu cantando desafio,
Puxando prima e burdão.
Faço boi subir nas nuvens 
E cobra dar tropeção,
Capa-Verde dizer Missa 
E o Fute (1) fazer sermão.” (132/3)

1) O diabo.
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Câmara Cascudo descreve longa
mente os temas dos d. Os contendedo- 
res "trocam saudações irônicas anun
ciando derrota e detalhando a glória 
pessoal. O cantador letrado é aquêle 
que sabe ler e tem de-cor o dicionário 
da fábula, resumo de figuras mitoló
gicas. o Lunário Perpétuo com suas 
explicações sôbre ventos, nuvens, fe
nômenos meteorológicos, a história de 
Carlos Magno e dos doze Pares de 
França, denominações dos acidentes 
geográficos e divisão corográfica do 
Brasil, História Sagrada, compreen
dendo as principais passagens do Ve
lho e do Novo Testamento. Antigam., 
criados nas velhas escolas paroquiais 
ou ouvintes das santas missões, os 
cantadores subiam a disputas emara
nhadas e hoje atordoantes, sôbre os 
Novíssimos do homem, penitências, os 
sete pecados mortais, mandamentos 
da Igreja. Eram todos católicos, ini
migos figadais da Nova Seita (protes
tante) que êles emparelhavam com as 
mais detestadas entidades, o Fiscal, o 
Inspetor do Consumo, o Polícia da 
feira”. ' ? |

.. ."Os cantadores de meio séc. pas
sado sabiam melhor a hist. sagrada, a 
mitologia, mas tôda perícia estava nas 
perguntas fulminantes, enunciadas 
com entono e ripostadas num impeto 
que desnorteia lembrar que estavam 
improvisando.” (1. c, pág. 148/9).

Manuel Caetano, na peleja com Ma
nuel Cabeceira, . com êste seguiu os 
moldes antigos que obrigavam abater 
um a, construção do outro:

1.° Então eu vou dar um pau 
Para você se atrepá;
No tronco eu boto uma onça, 
No meio um maracajá.
Em cada galho um inxu 
E no ôlho um arapuá.

2° Eu passo fogo na onça 
E derrubo o maracajá, 
Chamusco os lnxus a facho,
E queimo o arapuá;
Deixo pau limpo, indefeso,
Pra você nêle trepá...

O d. ainda respondia a outras re
gras: “A povoação, vila ou arruado 
onde mora um cantador, é a região 
de seu domínio absoluto. Cantar sem 
sua permissão é desafiá-lo mortalmen
te ... Essa invasão é rara. Outrora os 
cantadores afamados costumavam vir 
desafiar os adversários em seu próprio 
terreno, suprema afronta.” (1. c, pá
gina 151).

As perguntas e respostas sempre de 
novo prendem a atenção. Cascudo 
transmite exemplos deliciosos: assim 
de Claudino Roseira com Melquiades:

1.° Eu não canto perguntando 
Porque já fiz meu estudo;
Do que existe no mundo 
Eu já conheço de tudo, 
Conheço vista de cego,
Sei da linguagem do mudo.

2.° Roseira, não desembeste 
Que eu corro e lhe pego;
Bote estilo em seu cantar,
Que seu direito eu não nego; 
Como é a lingua do mudo? 
Qual é a vista do cego?

1.° Melquide, você não pode 
Comigo em cantoria;
Vista de cego é a vara, 

Puxada na mão do gula; 
Lingua de mudo é aceno 
O que você não sabia...

O d. não era monopólio dos homens; 
Zefinha do Chabocão dirigia perguntas 
a Jerônimo do Junqueiro:

1.° É isso mesmo, Qercme,
O senhor sabe cantá;
Qual foi o bruto no mundo 
Que aprendeu a falá,
Morreu chamando Jesus,
Mas não pôde se salvá?

2.° Isso nunca foi pergunta 
Pra ninguém me perguntá:
Foi o papagaio dum véio 
Qu’êle ensinou a falá;
Morreu chamando Jesus,
Mas não pôde se salvá.
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Outra cantadora, Maria Tebana, lu
tou com Manuel do Riachão:

1.° Vou fazê-lhe uma pergunta 
Pra você me distrinchá,
Quero que me diga a conta 
Dos peixes que tem no m á ...

2.° Você vá cercá o má 
Com moeda de vintém,
Eu então lhe digo a conta 
Dos peixe que nêle tem;
Se você nunca cercá,
Nunca eu lhe digo também!. . .

Uma companheira de sexo, Chica 
Barrosa, estava lidando com José 
Bandeira:

1.° Sim, slnhô, seu Zé Bandeira,
Já vejo que sabe lê;
Pelo ponto que eu tô vendo 
Inda é capaz de dizer 
O que é que neste mundo 
O homem vê, e Deus não vê?

2.° Barrosa, os teus ameaço 
Eu não troco pelos meus;
O home vê outro home,
Mas Deus não vê outro Deus.

"Os cantadores — escreve Câmara 
Cascudo — têm plena liberdade no d. 
Cantam quadras, sextilhas, décimas. 
Os martelos soam de 7 a 7 silabas, as 
emboladas ou carretilhas correm sil
vando ironias... A batalha tremenda 
dura horas seguidas, noites inteiras 
e, como no célebre encontro de Inácio 
da Catingueira com Francisco Roma
no, oito dias.” (1. c, p. 161).

Sinfrônio Pedro Martins com Ma
nuel Passarinho:

l.o você tá fazendo arte
De eu meter-lhe em sujeição; 
Chamo aqui por dois soldado 
E te boto na prisão.
Você prêso não é nada,
O diabo é levá facão...

2.° Você ficando mais véio,
E ainda se arrenovando, 
Tornando a nascê dez vez,

Tôdas dez se batizando,
Tôdas dez vindo cantá,
Tôdas dez sai apanhando...

1.° Passarlm, se eu dé-lhe um baque, 
Tenho pena de você:
Cai o corpo p’r’uma banda 
E a cabeça, pode crê,
Passa das nuvens pra cima,
Só volta quando chovê.

2.° Cantado, nas minhas unha, 
Passa mal que se agoneia. 
Dou-lhe almôço de chicote, 
Janta pau, merenda pela,
De noite cela tapona
E murro no pé da areia!

Nem sempre a linguagem é tão san
grenta. Leonardo Mota ouviu estas 
duas quadras num d. na Bahia:

1.° Se eu fôsse Nosso Senhor,
Dono do ouro e da prata. 
Mandava fazer espelho 
Dos olhos desta mulata.

2.° Cabra, deixa de ser bêsta,
Tu não sabe apreciar:
Espelho queria eu ser 
Pr’a mulata me mirar.

Tem um cunho especial os d. entrç 
prêto e alvarinto, sendo freqüentes e 
terríveis os insultos, o que não impe
de que tudo acabe bem: “Naturalm., 
diz Câmara Cascudo, quando se batem 
negro e branco, o segundo procura 
abater seu adversário com a exibição 
da passada inferioridade social:

1 .° O mel, por ser bom demais, 
as abelhas dão-lhe fim; 
você não pode negar
que a sua raça é ruim, 
pois é amaldiçoada 

desde o tempo de Caim.

2.° Você falou em Caim?
Já me subiu um calor!
Nesta nossa raça preta 
nunca teve um traidor... 
Judas, sendo um homem branco, 
Foi quem traiu Nossenhor!
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Foram registrados êsses versos por 
Leonardo Mota, em Violeiros do Nor
te; Pereira da Costa, em Folclore Per
nambucano, cita outros dignos de 
transcrição:

1.° Negro não vai para o céu 
Nem que seja rezador...
Negro tem um pixim 
Que espeta Nosso Senhor!

2.° Se quiser cantar comigo,
Tome jeito, tome tento:
Mais vai ser negro por fora 
Do que ser negro por dentro!

1.° Se o negro sofre a morte 
O branco também sofreu.
O sangue das minhas veia 
É vermelho como o seu.

2.° Se você nasceu nuzinho,
Nasci também todo nu;
Eu venho de Adão e Eva,
A mesma cousa como tu.

O d. ainda hoje, espontàneam., é 
praticado nas escolas, por alunos rà- 
pidam. conhecidos como desafiadores; 
— no lar, onde êste ou aquêle filho 
revela aptidões; no exército; — por 
empregadas vindas da roça, não sendo 
raro o caso que a de casa desafia, em 
cordas duplas, afinava-se como o vio- 
empregada.

Sôbre os INSTRUMENTOS usados 
nos d. há êstes esclarecimentos de 
Câmara Cascudo: “O mais ant. ins
trumento do cantador sertanejo devia 
ser a viola... o segundo, que não teve 
voga no sertão, era a frauta. A orq. 
clássica das festas jesuíticas em via
gem era a viola, o pandeiro, o tambo
ril e a frauta. Espalhou-se, como uma 
peq. orq. para todo o Brasil. A viola- 
ãe-pinho, viola-de-arame, com 5 ou 0 
cordas duplas, afinava-se como o vio- 
láo. Hoje as afinações variam: mi, si, 
sol, ré, lá e st, 1á, ré. lá, mi são as 
mais usadas atualm. Tendo 6 cordas, 
repete-se o mi ou o st. O encordoamen- 
to é, de aço as duas primas e segun
das, a terceira de metal amarelo (la
tão) , o bordão de ré. de aço; o de lá 
e de mi. de latão. A maioria é de dez

trastos. O acomp. comum dos d. é na 
altura do 5.° trasto... Violeiro é sinô
nimo de cantador. Todos os cantado
res tocam, ültimam. apareceram ce- 
gos-cantadores com harmônica (acor
deão, sanfona, realejo, fole), com 10 a 
16 chaves. Mas a harmónica está fora 
de ser levada para um d. Para o Rio 
Gr. do Sul a harmônica, que o gaúcho 
chama gaita, è indispensável nos d. 
e substituiu a viola.

O outro instr. clássico na cantoria 
nordestina é a rabeca. Tocam apoian- 
do-a na altura do coração ou no om
bro esquerdo, sempre a voluta para 
baixo... A rabeca é um violino de 
timbre mais baixo, com 4 cordas de 
tripa, afinadas por quintas: sol, ré, lá, 
mi, e friccionadas com um arco de 
crina, passado no breu. Tem uma so 
norldade roufenha, melancólica e qua
se interior. Nos agudos é estridente...

Nenhum instr. de sôpro ou de per
cussão é tolerado. As emboladas são 
relativamente novas e pertencem a 
um gênero que ainda não conquistou 
adeptos sertanejos. Seu domínio é o 
engenho-de-cana, a fazenda do agres
te, a praia ensombrada de coqueiros” . 
(1. c, p. 135-137).

Sôbre CANTO e ACOMPANH. há 
instruções indispensáveis pelo autor 
citado: "Na cantoria não há acom
panhamento musical durante a solfa. 
Os instr. executam pequeninos tre
chos, antes e depcis do canto... O 
trecho tocado é rápido e sempre 
em ritmo diverso do que foi usado no 
canto. A disparidade estabelece um 
interêsse maior, despertando atenções 
e preparando o ambiente para a con
tinuação. Essa música tem outra fina
lidade. É o tempo de espera para o 
outro cantador armar os prim. versos 
da resposta improvisada. No d., no 
canto dos romances tradicionais, na 
cantoria sertaneja enfim, não há 
acomp. durante a emissão da voz 
humana... Durante o canto, junto 
com a voz humana, nada, absoluta
mente nada. Em nenhuma outra par
te, exceto o nordeste, o desafio possui
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essa característica singular; em qual
quer outra parte do Brasil o canto 
é acompanhado juntamente." (1. c, 
páginas 142/44).

Luis da Câmara Cascudo apresenta 
também um exemplo musical:

Rojão ou baião de viola.

“Os instr. feitos no sertão, sob mo
delos tradicionais, com ressonâncias e 
recursos estranhos aos instr. das cida
des, são outros elementos para afas
tar a cantoria de uma sistematização 
regular sem amplos e demorados estu
dos no próprio ambiente. A entona
ção é peculiar. O timbre áspero, alto, 
tem um ímpeto agressivo de combate, 
de corpo á corpo. A voz do cantador 
nordestino não é, como as vozes que 
ouvimos no teatro, no rádio ou no 
cinema, uma voz de efeito esperado, 
regular, esquemado. £ uma voz livre 
dentro dum canto livre...

Os vloleiros-cantadores tinham um 
ligado típico, dum glissado "tão pre
guiça” que Mário (de Andrade) jul
gou-os empregar o desaparecido quar- 
to-de-tom. Não era. Mas o nordestino

possui maneiras expressivas de entoar 
que não só graduam seccionaãam. o 
semitom por meio do portamento ar
rastado da voz, como esta às vêzes se 
apóia positivam, em emissões, cujas 
vibrações não atingem os graus da es
cala. São maneiras expressivas de en
toar, originais, características e dum 
encanto extraordinário. (M. de An
drade, “Ensaio sôbre a Mús. Bras.” , 
páginas 24/5).

LIT. — Luis da Câmara Cascudo, 
Vaqueiros e Cantadores, 1937; — Leo
nardo Mota, Violeiros do Norte; — 
Mariza Lira, Brasil Sonoro.

DESCANTAR, cantar ao som de ins
trumento.

DESCANTE, a) cantiga popular; 
— b) viola pequena.

DESCANTO, a) canto a vozes, mús. 
de ̂ descante; b) “Discantus, lat., dé- 
chant, fr. Quando o organum da Ida
de Média começou a tomar formas 
variadas, preparando as primeiras ma
nifestações de contraponto, estabele- 
ceu-se um gênero de composição, a 
que se chamou em latim discantus; 
esta palavra, de dis, (dois) e cantus 
(canto), era a tradução latina do no
me grego diaphonia. Consistia o des
cante em reunir simultâneam. dois 
cantos diferentes; tomava-se uma me
lodia principal a que se chamava te
nor, e juntava-se-lhe outra que tinha 
especialm. o nome discantus. A estas 
duas melodias unia-se às vêzes mais 
uma ou mais duas, que eram denomi
nadas triplum e quadruplum. . (E. 
Vieira).

DESCOMPASSADO, DESCOMPASSO, 
fora da medida.

DESCONTENTAMENTO, desagrado. 
O grd. artista raras vêzes está contente 
com o que fêz. Diz Lopes Graça (Re
flexões sôbre a Música): “Beethoven 
e Wagner são os tipos máximos da 
inquietação e da insatisfação artís
ticas. Beethoven, já nos últimos tem
pos da sua vida, depois de ter produ
zido a grd. maioria de suas obras-pri
mas, dizia que o que até ali tinha 
escrito não passava de mela dúzia de
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notas sem valer algum. E Wagner, ao 
terminar o Tristão e Isolde, sem dú
vida a sua mais genial obra, escrevia 
a Liszt: “Quão lamentável músico eu 
sou, nunca será demais dizer-to. Do 
fundo do coração: tenho-me por um 
absoluto raté, um sapateiro” .

DESCRITIVA (MÚSICA), Tonmale- 
rei, al. (“quadro musical” ) — Anali
sando o livro de Fernando Lopes Gra
ça: “Introdução à Música Moderna", 
escreveu, o autor dêste dicienário:

“Ainda bem que Lopes Graça não 
partilhe tôdas as extravagâncias de 
seus correligionários. Assim chama de 
errada a opinião do semideus Stra- 
vlnsky que considera “a música, pela 
sua essência, impotente para exprimir 
o que quer que seja: um sentimento, 
uma atitude, um estado psicológico, 
um fenômeno da natureza, etc.” Os 
estravinskyanos defenderão seu mes
tre? Nada mais simples: peça-se-lhes 
que, por ocasião de seu casamento, 
mandem cantar o salmo De profundis 
ou o Miserere; — que, num aumento 
de crdenado ou numa nomeação lon
gamente esperada, façam tocar a 
marcha fúnebre de Chopin; — que, 
vendo o filho desenganado peles mé
dicos, providenciem pela audição 
duma valsa de Strauss... Se a mús. 
nada exprime, tudo isso deve ser in
diferente.” (MÚSICA SACRA, Petró- 
polis, 1945, pg. 83).

Embora vários modernos se deixas
sem levar “às experiências de uma 
música antiexpressiva. . .  de quase 
matemáticas combinações contrapm- 
tísticas” (Lopes Graça), as obras de 
clássiccs e contemporâneos estão 
cheias de descrições mais ou menos 
felizes, em parte mesmo célebres. Na 
Criação, J. Haydn soube traçar qua
dros plásticos, reduzidos a poucos ccm- 
passos; assim o do sol:

Em lindo contraste, Haydn traça 
(em piu adagio) o quadro inconfun
dível da lua:

ml rhaalu-a pe. - ri -dcCo.

Tornaram-se célebres os quadros da 
criação do condor, da cotovia, dos 
pombos (e seu idílio), do rouxinol e 
seu “suave trinar” , mas enquanto ês- 
ses deixam o tempo necessário para 
calma e minuciosa observação, pouco 
depois, os quadros se seguem rápidos, 
em dois traços apenas, tudo em pres
to; assim os do leão e do tigre, do cer- 
vo e do cavalo, voltando a calma só 
na apresentação do gado, da ovelha, 
dos insetos e (de plasticidade inexce- 
dível) d o ... verme:

pfcito Mio cloòi-i en - lé- o sol oO- bS- & 9
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As descrições têm sua culminância 
no encanto mútuo de -Adão e de Eva. 
Haydn mostrou a mesma maestria no 
oratório As Estações. — BEETHOVEN, 
no CREDO de sua Missa Solemnis, faz 
ouvir os trombones que chamam para 
o Último Juízo, e no AGNUS DEI, em 
contraste com o pedido de paz (dona 
nobis pacem), reproduz o toque de 
guerra de trompas que se aproximam 
mais e mais. — SCHUBERT a cada 
instante apresenta música descritiva. 
De WAGNER basta reproduzir, do 
"Ouro do Reno”, a descrição do 
Schlangenwurm (“ cobra-verme” ) que 
se torce pesadamente:

C. LOEWE, nas baladas, em ritmos, 
harmonia e melodia traça quadros 
plásticos que lhe levaram inúmeros 
amigos, entre os quais R. Wagner. A 
simples reprodução dos trechos des
critivos dcs grandes mestres encheria 
grossos volumes.

Aos estetas que não querem saber 
de mús. d. responde Storck (p. 186): 
“Cada criança mostra-nos a tendên
cia de imitar os sons dos animais que 
ouve; mesmo o sussurro das árvores, 
o sibilar do vento, os inúmeros ruídos 
de objetos inanimados despertam nela 
a vontade de imitar os sons. Assim 
seria insensato querer negar êsse ter
reno à arte altamente desenvolvida. E 
se, talvez, não podemos apreciar mul
to essa tendência como fim direto da 
arte, vemos que pode prestar bons ser
viços como meio para o fim”.

Storck, sensato, não defende os ex
cessos dêsse terreno, como as músicas 
de batalha, de trenó, pregões (êstes, 
no entanto, aproveitados em óperas, 
como por Charpentler em “Louise”, 
por Klenzl em “Evangelimann” ) , e 
estigmatiza manias, como a do prof.

M. Foutou que, em 1845, editou um 
livro de cantos intitulado "Tentati
va de música coral sôbre a utilidade 
da agricultura” ; transcreve um núme
ro em notas de cantochão: “Vous re
marquerez qu’une charette à fumier, 
que d’un mètre cube doit être char
gée, mais de fumier bien fermenté, et 
en partie décomposé; ce fumier doit 
aussi peser, de sept à huit cents kilos 
à peu près.” etc.

O mal é antigo: Leônidas mandou 
pôr em música as leis que dava aos 
espartanos, pelo que não admira que* 
muito mais recentem., o “Marquis 
Rouge Guillaume Ludovic d’Emmé” 
apresentasse um “Realejo romano- 
jurídico” (“Römisch-juristische Dreh
orgel” ) com 160 cantos sôbre os capí
tulos do s. “Corpus juris” (Hildburg
hausen, F. Kesselring).

DESCULPA, ant., v. abono.
DESDOBRAR, diz-se de uma ou mais 

notas do acorde que se substitui por 
outras notas do mesmo; d. um acorde 
é colocá-lo em posição mais larga.

DESENHO, movimento melódico e- 
rítmico duma parte de canto ou peça 
instrumental.

DESENTOAÇAO, desafinação; efeito 
de DESENTOAR.

DESENVOLVIMENTO, Durchführ
ung, al., é, em composições extensas, 
aquela parte que apresenta os moti
vos principais sob novo aspecto, mis
turados. Na forma mais importante, 
a da sonata, o d. segue imediatamente 
a reprise (repetição), estando, pois, 
no meio entre a primeira apresenta
ção dos temas e a última.

Na fuga, d. é a passagem do tema, 
sucessivam. por tôdas as partes, tanto 
que se fala dum 2.° e 3.° d. na fuga.

DESLIZAR, escorregar ou passar 
brandamente com os dedos sôbre o 
teclado; — em espanhol: separar uma 
nota da outra, sem ligá-las.

DESNUDAÇAO DO ALTAR, v. Sex- 
ta-Feira-Santa.

DESSUS, fr., o mesmo que discantus 
em lat., soprano.
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DESTACADO, détaché, fr„ stacato, 
it, marcado na música por . ou ’ 
acima das notas, para que sejam to
cadas bem separadas, por pequenina 
que seja a separação entre elas.

DESTEMPERAR, v., ant. expressão 
por desafinar.

DESTO. it.. vivo, esperto.
DESTOAR, desentoar, desafinar, têr- 

mo usado menos na mús., do que na 
literatura.

DESTRA, it.. direita (m ão).
DÉTACHÉ, fr., v. destacado.
DETONIEREN, al., baixar, desafinar, 

defeito freqüente de cantores e coros, 
motivado por desleixo, falta de aten
ção ou, caso pior, por falta de bem 
ouvido; é muito -mais freqüente do 
que o defeito contrário: subir.

DEURDJ, DRADJ, ár., corresponde 
à nouba (v. esta) algeriana.

DEUS. IN ADJUTORIUM. lat. (‘ Se
nhor, apressai-vos a me auxiliar"), 
versículo tirado do salmo 69 e pôsto 
no princípio das horas canônicas, etc.; 
sendo assim a primeira parte que se 
canta.

DEUTEROMELIA, v. catch.
DEXTRA, lat., (mão) direita.
DHA, 6.° grau da escala hindu; v. 

Índia.
DHAI, violino primitivo hindu.
DHAK, grd. tambor hindu, tocado 

com baquetas.
DHOL, tambor dos ouris do Gõlfo 

de Bengala.
DHOLAKA, tambor hindu de forma 

elíptica, tocado com as mãos.
DIABOLUS IN MUSICA, lat., “o dia

bo na música”, expressão jocosa pelo 
trítono no canto gregoriano.

DIÁCONQ, o clérigo que recebeu a 
l.a e a 2.ft das 3 Ordens maiores: sub- 
diaconato. diaconato, presbiterato, e 
que tem por ofício ajudar na distri
buição da S. Eucaristia, na pregação, 
na administração do batismo, etc.; 
assiste ao bispo e ao sacerdote nas 
funções litúrgícas solenes e canta na 
Missa o Evang., o Confiteor antes da 
Comunhão e o Ite, missa est ou Be- 
nedicamus Domino.

DIACORDE ou DICÓRDIO, instr. de 
cordas dos egípcios, da forma do 
alaúde.

DIACÚSTICÁ, a parte da física que 
estuda a refração dos sons.

DIAFONIA, gr., entre os gregos: 
acorde falso, oposto à sinfenia, pas
sou a ter várias significações, como: 
discanto ou soprano, organum, har
monia.

DIAFRAGMA, músculo largo e fle
xível, debaixo dos pulmões, que sepa
ra a cavidade do tórax da do ventre. 
Está, portanto, embaixo dos pulmões 
e do coração, e por cima do estômago, 
do fígado e demais vísceras.

“A respiração é instintlvam. d’.a- 
fragmática... a inspiração deve en
cher os pulmões de ar, sem forçá-los, 
sendo dispensável. . .  estufar o peito 
e encolher a barriga... Sem que nos 
apercebamos, a expiração se processa 
do seguinte modo: o d. se levanta 
sob a pressão que os músculos abdomi
nais impõem aos órgãos existentes no 
ventre. . .  Concomitantemente, alguns 
músculos Intercostais, por sua vez, 
atuam sôbre as costelas retraindo os 
espaços intercostais, enquanto os que 
atuam sôbre o tórax, durante a inspi
ração, se descontraem”. (Lopes Mo
reira: Comp. de Techn. Vocal).

DIAGRAMA, a escala dos gregos.
DIALOGAR, DIALOGO, expressões 

que se referem à participação de 2 ou 
mais partes no canto ou na peça ins
trumental.

DIANA, esp., a) teque militar, de 
manhã, para que a tropa se levante e 
vista. (“Toque de D. ou: à D.” ) ; b) 
dança dos gregos antigos.

DIAPASÃO, gr., a) o intervalo da 
oitava; — b) âmbito, extensão da 
voz ou do instrumento, i. é, a totali
dade dos sons à sua disposição; —
c) timbre ou registro: o c .baixo tem
d. grave, o flautim, d. agudo; — d) 
entre os franceses: medidas exatas 
dos instr.; assim, na fláuta, no oboé, 
etc., a distância precisa das peq. aber
turas; — a) peq. forquilha de aço 
que, ordinàriam., fixa o lã, para servir
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de ponto de partida na afinação dos 
instr. ou. no canto, acertar a nota 
inicial; é fabricado também como 
pequenina flauta, com palheta, que, 
aliás, não conserva tão bem o mesmo 
número de vibrações; é chamado vul- 
garm. de álamiré; em it.: corista; —
f) núm. de vibrações do lá (v. a le
tra a; — g) open d., ingl., nome do 
registro de órgão que os alem. cha
mam Principal; — stopped d., igual 
ao registro Gedackt (tapado).

DIAPASÕES, (jôgo de—), meio in
dispensável para exame sério de sinos. 
Ao lado de Kõnig, Paris, por multo 
tempo Anton Appun, de Hanau (1839- 
1900) era um dos primeiros que, pela 
construção dum jôgo de d. apropria
dos, contribuiu essencialm. para a in
vestigação dos sons do sino. Forneceu 
um jôgo de 8 a 9 d., todos da mesma 
forma, mas de comprimento diferen
te (14 a 28 cm.), com pesos movediços 
e marcação dos sons cromáticos de sol 
a sol”  (ou lá” ) . Contudo, existe só 
um número extremam, limitado dês- 
ses jogos singulares de d., nem podem 
ser considerados perfeitos pela exces
siva distância dos semitons nos d. 
de baixo, e grd. estreitamento nos d. 
agudos, o que dificulta os cálculos no 
exame e o resultado definitivo. As 
bôcas de som tornam-se supérfluas e 
pouco práticas, havendo meios mais 
simples para Isolar vibrações.

Esse jôgo de Appun foi imitado fre
qüentem. havendo resultadcs apreciá
veis nos jogos de d. de Barthelmes, 
Zella, e Max Kohl, Chemnltz.

Ocupam a prlm. posição, porém, os 
jogos do Instituto físlco-mecânlco do 
Dr. Max Edelmann & Sohn, München, 
de 6 d., feitos sob direção científica. A 
redução do comprimento incômodo 
dos d. de baixo foi permitida pelo re
forço dos pesos movediços; os d. agu
dos tiveram reforçadas as duas hastes, 
com o que, na mesma proporção, au
mentou a sua exatidão.

Os semitons todos tiveram uma sub
divisão quase tôda igual em 1/4 de 
tons, sendo gravado o número das vi

brações de cada semitom. As bôcas so
noras foram suprimidas inteiram., ha
vendo no pé dos d. uma pequenina ca
mada de borracha, mais tarde de chi
fre, para isolar, evitando assim o som 
estridente no toque dos metais. Serve 
de causador de vibrações um martelo 
metálico com camada de borracha 
fàcllmente substituível, e de cabo 
elástico.

É de desejar, observa um dos maio
res entendidos, Pedro Oriesbacher, 
que os fundidores e examinadores de 
sincs usem sempre e todo o jôgo de 
um só fabricante, para melhor compa
ração dos resultados.

DIAPASON, gr., oitava; diapasão; —
D. CUM DIAPENTE, oitava e quinta, 
i. é, intervalo de décima segunda, cha
mado em português antigo também 
dozena, tripla e número triplo; — D. 
CUM DIATESSERON, oitava e quarta, 
a saber undécima; — D. IMPERFEC- 
TUM, citava diminuta; — D. PERFEC- 
TUM, oitava perfeita; — D. SUPER- 
FLUUM, oitava aumentada.

DIAPENTE, ant., quinta; — D. CUM 
DIATESSERON, intervalo de oitava; 
— D. CUM SEMIDlTONO, sétima me
nor; — D. CUM SEMITONO, sexta 
menor; — D. IMPERFECTA, quinta 
diminuta; — D. PERFECTA, quinta 
perfeita; — D. SUPÉRFLUA, quinta 
aumentada.

DIAPHONIA, gr., a) dissonância; 
oposta à symphonia, consonância; b) 
na 1.“ Idade Média =  organum (v. 
êste).

DIASTÉMATIQUE, fr„ é o têrmo 
usado pelos autores da Paléographie 
musicale (v. esta) para exprimir uma 
grafia musical que. mediante as li
nhas da pauta, dá a altura certa de 
cada neta, qualquer que seja a forma 
ou duração desta. É o têrmo oposto 
à quiromancia que, pela forma do si
nal (v. neuma) indicava se a nota 
subia ou descia.

DIATESSERON, gr., o intervalo da 
quarta.

DIATÓNICO, gr., é o desenho meló
dico que se limita aos sons da escala
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fundamental (maicr ou menor); em 
oposição ao cromático que recorre a 
acidentes alheios à dita escala.

DIAULÓS, gr., flauta dos antigos 
gregos.

DICÇÃO, maneira de dizer, de decla
mar, de cantar; quanto mais perfeita 
a d., tanto maior a compreensão do 
•ouvinte e a satisfação; — aplica-se o 
têrmo também ao instr. musical. "A 
■d. no canto exige clareza, pontuação 
e respiração apropriadas às frases li
terárias e melódicas, além do conhe
cimento perfeito do pensamento que 
se pretende interpretar com simplici
dade e naturalidade de expressão, sem 
exagêro de articulação, denunciado na 
fisionomia por contorsões musculares 
Inúteis e ridículas. Antes de cantar 
qualquer composição, por mais singela 
que seja, deve-se procurar perceber o 
que ela quer significar. Devemos lê-la 
conscienclosam. para uma completa 
identificação com o assunto tratado; 
proceder em seguida à declaração 
rítmica e, depois, cantá-la. No côro, 
onde a adaptação da letra à música 
nem sempre é idêntica em tôdas as 
vozes, poderá ser feita a declamação 
em separado, pelas respectivas par
tes” . (Barreto); v. pronúncia.

DICIONÁRIOS DE MÜSICA, relação 
e explicação dos têrmos próprios da 
arte musical (D. técnicos) e (respec
tivamente: ou) apresentação dos no
mes, vida e obras de seus cultores ÍD. 
biográficos, respectiv. gerais). Os que 
tivemcs ocasião de folhear, são cita
dos com o número de pág. e a indica
ção do formato.

ABERT. HERMANN — Illustriertes 
Musik-Lexikon. Com 503 estampas. 
Stuttgart. 1927; — 544 págs., 17,7 x 
25 cm.

ALTHORP, v. Champlin.
AMORIM, EUGÊNIO — Dic. Biográ

fico de Músicos do Norte de Portugal. 
Edições Maranus. Pôrto, 1935; — 16,5 
x 24 cm.

ANGELIS, ALBERTO DE — Italia 
Musicale d’Oggi, Roma, 1918; 374 p. e 
“Raccolta Nazionale delle Musiche Ita-

liane” diretta da G. d’Annunzio e dai 
maestri Malipiero Perinello, Plzzetti, 
Balilla Pratella; Milano; 12 x 15,7.

ANÔNIMO: Bio-Bibliographical In
dex of Musicians in the United States 
of America Since Colonial Times. 
Prepared by the District of Columbia 
Historical Records Survey Work Pro
jects Administration. Music Division. 
Pan American Union, Washington, D.
C. June 1944. Music Series n.° 2.

ANÔNIMO: Dictionary of Musicians 
from the earliest ages of the present 
time, comprising the most important, 
biographical contents of the works of 
Gerber, Choron, and Fayolle, Count 
Orloff, Dr. Burney, Sir John Hawkins 
etc., etc., togheter with upwards of a 
hundred original memoirs of the most 
eminent living Musicians and a sum
mary of the history of Music. London, 
2 vols., 2.“ éd., 1827; — o 1.° vol. com 
72 e 402 p., 0 2 ° com 562; — 12,5 x 19 
cm.

APEL, WILLI — Harvard Dictionary 
of Music. 1944, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts. X e 
824 pgs., 15,5 x 23,7 cm.

BAKER'S Biographical Dictionary of 
Musicians. Popular Editicn, revised 
land elarged by Alfred Remy. New 
York, 1919. — XIV e 1094 págs. — 15,7 
x 22,7 cm. (4.a ed. 1940).

ID. — A Dictionary of Musical 
Terms (25.a ed., 1939).

BAKER’S Biographical Dictionary of 
Musicians. Popular Edition, revised 
and elarged by Alfred Remy. New 
York, 1919. — XIV e 1094 pgs. — 15,7 
x 22,7 cm.

BALTZELL, W. J. — Dictionary of 
musicians, Boston, 1911.

BARNICKEL: Kurzgefasstes musi- 
kalisches Lexikon. Chemnitz, 1737; 
1749.

BARRET, v. Stainer.
BARRETO, DON JOSÉ PARADA Y 

— Dic. técnico, histórico e biográfico 
de la Música. Madrid, 1868; VIII e 408 
p. — 17 x 25.5.
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BENEDICTIS, S. DE — Terminolo- 
gia Musical. G. Rlcordi, S. Paulo, 1941; 
_  74 o. — 13,2 x 17,6.

BERETTA : Dizionario artistico-sci- 
entifico-storico-tecnologico (sô das le- 
tras A a G ) .

BERNSDORF, ED. — Neues Univer
sallexikon der Tonkunst; 1856 — 61; 
3 vol., supl. 1865.

BINON. ALEX. — et TH. DE LAGAR- 
TE: Petite Encyclopédie Musicale, 2 
vol., Paris; 1.°, 1881, de 244 p.; — 2.°, 
1884, de 395 p. — 12 x 18,7.

BOISSON, FÉLIX — Dix années 
d’éphémérides musicales, 1895.

BREMER. FRIEDRICH — Handle
xikon der Musik. Reclam J., Leipzig, 
1882; — idem de BREMER-SCHRA- 
DER, 5.a ed. da obra remodelada; 1924; 
— 9,5 x 15 cm., 552 p.

BRENET. MICHEL — Dictionnaire 
pratique et historique de la Musique. 
A. Colin, Paris, 1926; — 488 p. — 13.5 
x 21,5 cm.

BROSSARD. SÉBASTIEN — Diet, de 
musique; Paris, 1703.

BROWN, J. D. — e STRATTON, ST. 
S. — British musical biography, 1897.

BRUCKNER-ROCK-, Judentum und 
Musik mit dem ABC jüdischer und 
nichtarischer Musikbeflissener. 3* ed. 
Munique, 1938; — 312 p. — 13,5 x 19,5.

CAMPARDON, EMILE — V Académie 
royale de musique; 1. biogr., 1884.

CASTIL-BLAZE, F. H. J. — Diet, de 
musique moderne, Paris, 1821; 2.a ed., 
2 vols., 1825; revista, 1828.

CERNUS AK, G. — e V. HELFERT: 
Pazdirkuv hudebni Slovnik naucny; 
Brno, 1938.

CHAMPLIN, J. D. — e W. F. ALT- 
HORP: Cyclopedia of music and mu
sicians; New York, 1888-90, 3 vols.

CHORON et FAYOLLE: Diet, histo
rique des musiciens. Paris, 1810-1811, 
2 vols.

CLÉMENT, F. — et P. A. LAROUS
SE: Diet, des opéras. Paris, 1872; re- 
vlsto 1905 por A. Pougin.

CLIFFORD, J: H. — The standard 
musical Encyclopedia. New York, 1911.

COBBETT, W. W. — Cyclopedic Sur
vey of Chamber Music.

COMPAN, Dictionnaire de danse, 
Paris, 1788, in 8 .°.

CORTE, A. DELLA — e G. M. GAT- 
TI: Dizionario di Musica con XVI 
tavole di illustrazionl. Torino, 13 x 20 
cm., 1925, VIII e 470 p. — 1927, VIII e 
496 p. — 1930, XII e 616 p.

DANNELEY, J. F. — An Encyclo
paedia. or Dictionary of Music. Lon
dres, 1825, com mapas de exemplos 
musicais; sem numeração de páginas;
10.5 x 18,3.

DESSORI, C. — Opere ed operisti, di
zionario lirico, 1903.

DLABACZ, G. J. — Künstlerlexikon 
für Böhmen, 1815; 2 vols.

DUNSTAN, R. — An encyclopaedic 
dictionary of music; Londres, 2.a ed., 
1909.

EAGLEFIELD-HULL. A. — Das neue 
Musiklexikon nach dem Dictionary of 
Modem Music and Musicians, über
setzt und bearbeitet von Alfred Eins
tein. 1926, Max Hesse V., Berlim, XXVI 
e 730 págs., 15,5 x 23.

EINSTEIN, ALF. — Das neue Musik
lexikon. Berlin, 1926.

EISENBERG, LUDW. — Grosses 
biogr. Lexikon der deutschen Bühnen 
im XIX. Jahrhundert; 1903.

EITNER, R. — Biographisch-bibliogr. 
Quellen-Lexikon. . .  bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts (1900-04), 10 vols. 
Suplementes: H. SPRINGER e outros: 
Miscelânea blo-blbliographica.

ELSON, LOUIS C. — Elson's Pocket 
Music Dictionary. Boston, Oliver Dit- 
son Comp. 180 p., 9 x 16 cm.

ESCUDIER, M .e  L. — Diet, de mu
sique d’après les théoriciens, histori- 
ens, et critiques les plus célèbres; Pa
ris, 1844, 5.a ed., 1872. (A l.a em 2 vols., 
1854, 11 x 17 cm.)

EWEN, D. — Composers of Today, 
1935 (2.a ed., 1936).

FAYOLLE, v. Choron.
FÊTIS, F. J. — Die. das palavras 

que habitualmente se adotão em Mú
sica, trad, e acrescentadas Dor José
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Ernesto de Almeida. Pôrto, Cruz Couti- 
IÜ10, 1858. — 128 p., 13 x 22,2.

ID. — Diet, des mots dont l’usage 
est habituel dans la musique; 98 p., 
em La Musique mise à la portée de 
tout le monde. Paris, 1847; — 13,5 x
21,5 cm.

ID. — Biographie universelle des 
musiciens, Paris, 1834-35; 8 vols.; 2.a 
ed., 1860-65; 2 vols, suplem. por A. 
Pougin, 1879-81.

FRAMERY et GINGUENÉ: Diet, de 
musique (I, 1791; II, 1818) ; na Ency
clopédie méthodique.

FRIEDRICHS, KARL — Musikfremd
wörterbuch. Leipzig, 56 p. 12 x 16,5 cm.

GALLI, AMINTORE — Piccolo les- 
sico del musicista, 1902.

GASSNER, F. S. — Universallexikon 
der Tonkunst, 1845.

GATHY, A. — Musikalisches Kon
versationslexikon, 1835; 3.a ed., 1873

GATTI, v. Corte.
GERBER, E. L. — Historisch-biogra

phisches Lexikon der Tonkünstler, 
1790-92; 2 vols., 2.» ed, 1812-14, 4 vols.

GIANELLI, P. — Diz. di musica sa
cra e profana, Veneza, 1801; 2 .a ed., 
1820.

GINGUENÉ, v. Framery.
GOLLMICH, Handlexikon der Ton

kunst, 1857; 2.a ed., 1875.
GRASSINEAU, J. — Musical dictio

nary, Londres, 1740; 2 .a ed., 1769 (ver
são do Die. de Brossard).

GROVE, GEORGE — A Diet, of Mu
sic and Musicians, 1850-1880. Londres, 
1.° vol., 1879; 768 p. — 2.» vol., 1880, 
770 p. — 2.a ed., 1889, em 4 vols. — 3.a 
ed., 1902, de 5 vols. — 14 x 22 cm.

HALVORSEN, J. B. — Norsk Forfal- 
ter-Lexikon, Cristiànla, 1881-1908; 9 
volumes.

HUBBARD, W. L. — American his
tory and encyclopedia of music, New 
York, 1910; 12 vols.

HUGHES, RUPERT — Music Lovers’ 
Encyclopedia. Completely Revised and 
Newly Edited by Deems Taylor and 
Russel Kerr. New York, 1931. XXVI e 
078 p., 2 mapas; 14 x 21 cm.

ILJINSKI, A. — e PACHULSKI, G.
— Biographien der Komponisten des 
IV. bis XX. Jahrhunderts, Moscou, 
1904.

JACQUOT, ALBERT — Dict. prati- 
quet et raisonné des Instruments de 
Musique anciens et modernes; 2 a ed. 
Paris, 1886; 276 p., 16 x 24 cm.

JANOVKA: Clavis ad thesaurum
magnis artis musioae, Praga, 1701.

JULIAN, JOHN A. — Dictionary of 
Hymnology, 1892; 2.a ed., 1907.

KELLER, G. — e KRUSEMAN, P.
— Geillustreerd Muzieklexicon, s’Gra- 
venhage, 1932.

KOCH, H. C. — Musikalisches Lexi
kon, 1802; revista 1865.

KORNMÜLLER, U. — Lexikon der 
kirchlichen Tonkunst, 2.a ed., 1895.

KOSZMALY, K. — Schlesisches Ton- 
künstlerlexikon, 1846-47.

KüMMERLE, S. — Encyclopédie der 
evangelischen Kirchenmusik, 1937.

ID. — Andre’s Handlexikon der Ton
kunst.

LACAL, LUISA — Diccionario de la 
música; Madrid, 1900.

LA FAGE, J. — Essai de diphtéro- 
graphie musicale, 1864, com a reprodu
ção do Vocabularium musicum, do sé
culo XI.

LAROUSSE, v. Clément.
LAVIGNAC, A. — et L. DE LA LAU- 

RENCIE: Encyclopédie de la musique 
et dictionnaire du Conservatoire, 1913- 
31; 5 vols. Historie; 6 vols. Technique.

LEDEBUR, K. von — Tonkünstler - 
lexikon Berlins: 1860-61.

LÉRIS, M. DE — Dict. portatif histo
rique et littéraire des théâtres de Pa
ris, 1763.

LICHTENTHAL, DR. PIERRE — 
Dict. de Musique, traduit et augmenté 
par Dominique Monde; Paris, 2 vols., 
1839; XVI e 580 p. — 15 x 22 cm.

LIKORY, DON IDSÉ RUIZ DE — 
Baron de Alcahali: La musica a Va
lencia. Dicionário biogr. e critico; 1904.

LÜTGENDORFF, W. L. — Geigen- 
und Lautenmacher vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart; 4.a ed., 1922, 2 vols.
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MACHADO, RAFAEL COELHO — 
Dicionário Musical, Rio, B. L. Garnier; 
l.a ed. 1842 (Tip. Francesa), 276 p. — 
2a ed., 1855, 282 p. — 3 a ed., sem data, 
280 p. — 13 x 20,5 cm.

MASON, DANIEL GREGORY — The 
Art of Music, New York, 2 vols., I.0, 
XVI e 320 págs., — II.°, 308 págs. —
15,5 x 23; de 1917.

MATTHESON, J. — Grundlage einer 
Ehrenpforte; 1740; modernizado por 
M. Schneider, Berlim, 1910.

MATHEWS, W. S. B. — Pronouncing 
Dictionary and Condensed Encyclope
dia of Musical Terms, Instruments, 
Composers and important works. Fila
délfia, 1880; — 87 p., 15,7 x 23.

MELCIOR, D. CARLOS JOSÉ — Dic- 
cionario Enciclopédico de la Música. 
Lerida, 1859. — 448 p. e 4 mapas; 14,5 
e 21,7 cm.

MENDEL, H. — Musikalisches Kon
versationslexikon, 1870-79; 11 vols.; su
plemento, 1883.

MONDE, v. Lichtenthal.
MOORE, J. W. — Complete encyclo

pedia of music; Bostcn, 1854; apên
dice, 1875.

MOOSER, H. J. — Musiklexikon, 
1935.

NEUMANN, W. — Lexikon haitischer 
Tonkünstler, Riga, 1909.

NEWTON, ISAAC — Dicionário Mu
sical, 1904, Maceió, 14,5 x 22 cm.

NIEMANN, WALTER — Taachen- 
Lexikon für Klavierspieler. Kahnt 
Nachf., Leipzig, 237 p., 11 x 16,3 cm.

NORLIND, T. — Allmänt Musiklexi
kon. Stockolmo, 1916; 2.a ed., 1927-28, 
2 vols.

OSMIN: Professor Kalauers Musik
lexikon und andere musikalische 
Schnurren. Steingräber Verlag, Leip
zig, 1921; — 64 p. — 12 x 16.

PACHULSKI, v. Iljinski.
PAHISSA. Mtro. JAIME — (Diretor 

Técnico) — A. ALBERT TORRELLAS 
(Director-Editor): Diccionario de la 
Música ilustrado, Barcelona, 2 vis.. 
1.242 pgs., 17 x 24.

PANUM, H. — Illustreret Musiklek
sikon, Copenhague, 1924-26; nova ed. 
1940.

PARADA, v. Barreto.
PAZDIREK, FRANZ — Universal

handbuch der Musikliteratur; Vlena; 
24 vols.

PEDRELL, FELIPE — Die. técnico 
de la Música, 4.a ed., Barcelona, sem 
data; 528 p., 19 x 24 cm.

ID. — Die. bio-bibliogrdfico de los 
músicos espanoles; 1.° vol., A-C, 1894- 
1897.

POUGIN, ARTHUR — Diet, histori- 
que et pittoresque du THEATRE et 
des arts qui s’y rattachent. 350 grav. 
et 8 chromolithogr., Paris, 1885, — 775 
p., 19 x 28 cm.

PRATT, DOMINGO — Dicc. biogr., 
bibliogr., hist., crítico de GUITARRAS 
(instr. afines), GUITARRISTAS (pro- 
fesores, compositores, concertistas, 
lahudistas, amateurs), GÚITARREI- 
ROS (luthiers), danzas y cantos, ter
minologia. Romero y Fernández, Bue
nos Aires, 1934. — 474 págs., 23,5 x 
31 cm.

PRATT, WALDO SELDEN — The 
New Encyclopedia of Music and Musi
cians. New and Revised Edition. New 
York, 1939; XII e 970 p. — 15,7 x 23,7 
cm.

PULVER, J. — Biographical Dictio
nary of Old English Music, 1927.

ID. — Dictionary of Old English 
Music and Musical Instruments, 1923.

REFARDT, E. — Historisch-biogra- 
phisches Musikerlexikon der Schweiz, 
Zürich, 1928.

REIS, CL. — Composers in America, 
de 1912-37.

REISMANN, AUG. — Handlexikon 
der Tonkunst, 1883.

RIEMANN, DR. HUGO — Musik- 
Lexikon; 3.a ed., 1887, Max Hesse, 
Leipzig, 13,5 x 19,5 cm., VIII e 1.124 
p.; — 5.a ed. 1900, — 14 x 21.3; — 
1.284 páginas.

RIEMANN, DR. HUGO — Dictio
nary of Music, fourth edition, revised 
and enlarged. Translation by J. S. 
Shedlock, Londres, 908 p., — 16 x 22.

www.obrascatolicas.com



dicionários 208

RIEMANN, HUGO — Diet, de Musi
que. Traduit par Georges Humbert. 
Troisième éd. entièrement refondue et 
augmentée sous la dir. de A. Schaeff- 
ner, avec la collab. de M. Pincherle. 
Y. Rokseth, A. Tessier. Payot, Paris, 
1931, — XVI e 1.485 p. — 16,5 x 24.

ID. — em dinamarquês, por H. N. 
Schytte; — russo, por Jürgenson, 
Engel, etc.

ROUSSEAU, J. J. — Diet, de Musi
que, Paris, 1823. I. 555 p., e 9 mapas;
— II. 1823, — 418 p., 4 mapas; — 9 x 
14 cm.

ROWER, O. F. M., FREI BASÍLIO
—  Dicionário Litúrgico. Petrópolis, 2.a 
ed., 1936; — 242 p., 14,7 x 21,6.

SACHS, C. — Reallexikon der Musi
kinstrumente. Berlim, 1913.

SAERCHINGER, CÉSAR — Interna
tional Who’s Who in Music and Mu
sical Gazetter. A contemporary bio
graphical dictionary and a record of 
the world’s musical activity. New 
York. 1.“ ed. 1918. 861 p. — 13,8 x 19,3 
•cm.; nova ed. 1941

SALDONI, BALTASAR — Die. bio- 
•gráfico-bibliográfico de Efemérides de 
Músicos Espaûoles. Madrid, I. vol., 
1868; 344 p.; — II. v. 1880, 596 p.; —
III. v. 1880, 436 p. — IV. v. 1811, 448 
p.; 14 x 21 cm.

SALMONSEN, Konversation-Lexikon, 
Copenhague, 1893-1911; 19 vols, (cita
do por Riemann).

SCHILLING, G. — Encyclopédie der 
gesamtem musikalischen Wissenschaf
ten oder Universallexikon der Ton
kunst, 1835-38; 6 vols., supl. 1842.

SCHMIDL, CARLO — Diz. Universa
le dei Musicistt. Rlcordi & C., Milano, 
1887. 20 x 27,5 cm.

SCHNEIDER, M. — v. Matheson.
SCHOLES, P. — The Oxford Compa

nion to Music, 1938; 2.a ed., 1941.
SCHWARZ-REIFLINGEN, ERWIN — 

Musikalisches ABC. Universallexikon 
für Musikfreunde und Rundfunkhörer. 
Stuttgart, 1938. 12,5 x 19,2 cm.

SILVA, DR. J. B. FERREIRA DA — 
Vocabulário Musical. A. Napoleão, Rio, 
1921; 216 p., 15,5 x 23,2 cm.

SOULLIER, CHARLES — Diet, de 
Musique complet, Paris (sem data), A. 
Leduc, 126 p., 14 x 21,2 cm.

SOWINSKI, A. — Les musiciens po
lonais et slaves anciens et modernes; 
Paris, 1857.

ID. — Slownik muzykôw polskich; 
Paris, 1874.

SPRINGER, H. — Miscellanea bio- 
bibliographiea; 1912-16; 3 vols.

STAINER, J. — v. Barret.
THOMPSON, O. — The Internatio

nal Cyclopedia of Music and Musici
ans, 1939; nova ed., 1944.

TINCTORIS, JOH. — Terminorum 
musicae diffinitorium; c. 1474.

TORRELLAS, v. Pahissa.
TOWERS, J. — Dictionary-Catalog 

of Operas and Operettas, 1910.
VANNES, R. — Essai de terminolo

gie musicale. Dictionnaire universelle, 
1925.

VASCONCELLOS, JOAQUIM DE — 
Os Músicos Portuguezes. Biografla-Bi- 
bllografla. 2 vols. Pôrto, 1870 — I. v. 
XXXVI e 291 págs., II. v. 312 págs. 3 
quadros, 15 x 22,5 cm.

VERCHEVAL, HENRI — Diet, du 
violiniste. Préface et portrait d’Eugè
ne Ysaye; Paris, 1923, 192 p., 14 x 22 
cm.

VIEIRA, ERNESTO — Dicionário 
Musical. Editôra: Gazeta Musical, Lis
boa, 1890. 421 p., 15 x 23 cm.; — 2 a 
ed., 1899, 552 p., 15,7 x 22,5 cm., editor: 
J. G. Pacini, Lisboa.

VIOTTA, H. — Lexicon der Ton
kunst. Amsterdam, 1889; 3 vols.

VODARSKY-SHIREFF, A. — Rus
sian Composers and Musicians; New 
York, 1940.

WALTHER, J. G. — Alte and Neu 
Musikalische Bibliothek oder Musika
lisches Lexikon, 1728; aumentado em 
1732.

WEISSENBACK, ANDREAS — Sacra 
Musica. Lexikon der kathol. Kirchen
musik. Klosterneuburg u. Wien; Ver
lag der Augustinus-Druckerei, 1937. 
VIII e 420 D., 14,5 x 22,5 cm.

WHELBURN, HUBERT — Die. de 
Músicos célebres del pasado e del pre-
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sente. Ed. Anaconda, Buenos Aires; 
349 págs., 16 x 22,2 cm.

ZUTH, J. — Handbuch der Laute 
und Guitarre, 1926-28.

LIT. — E. Magni-Dufflocq, Dizionari 
di Musica (Bolletino bibliogr. musica- 
le V III); — Dictionaries (Grove: Dic- 
ticnary of Music and Musicians); — 
Lexica (Riemann: Musik Lexiccn); — 
Lexica (Moser: Musik Lexikon); — 
Dictionaries of music (Apel: Dictio
nary of Music).

DICÓRDIO, diacordo.
DIESE, fr., sustenido.
DIES IRAE, lat., grandiosa seqüên

cia na Missa de Requiem, provavel
mente do franciscano Tomás de Cela
no, do século XIII. Costuma constituir 
uma culminância nas grandes compo
sições do Requiem.

DIESIS, gr., diesi, it., dièse, fr„ 
Kreuz, al., a) o semitono de Pitágo- 
ras (256-243), chamado mais tarde 
limma; — b) pykna (intervalos pe
quenos) do gênero enharmônico; — c) 
1/4 de tom, no séc. XV; — d) eleva
ção por meio tem.

O d. na sua forma de hoje já se 
usava no séc. XIII, mas tinha o nome 
de B quadratum, quando desfazia o 
efeito dum bemol precedente e quan
do elevava um tom fundamental.

O séc. XV usava o nome d. só no 
caso de elevação dum tom, empregan
do sinal sob o nome de b quadratum 
(bécarré, ir.) quando se tratava de 
desfazer o efeito dum acidente.

Na época de J. S. Bach firmou-se 
a forma fixa para essas duas signifi
cações, mas ainda em fins do século 
XVII o sustenido desfazia o b, e éste 
o  sustenido, enquanto e £ eram con
siderados iguais.

DIFERENÇA, a) expressão ant. por 
variação; b) differentiae toncrum. 
lat., são as conclusões do final de 
Gloria Patri (saeculorum. Amen) que 
variam de acôrdo com a antifona que 
ségue (v. E u o u a e ) .

DIFONIA, lat., diphonia, diphonium, 
harmonia em 2 vozes.

DILETTANTE, it., amador de músi
ca, expressão que, antigamente, nada 
tinha de depreciativo.

DILUDIUM, lat., interlúdio.
DIMINUENDO ou DIM., it., dimi

nuindo de intensidade, sinônimo de 
decrescendo.

DIMINUTO, a) é o intervalo meio 
tom mais baixo do que justo, e que, 
na inversão, dá um intervalo aumen
tado; — b) o acorde da sensível (em 
d ó ) : si-ré-fá-, tem a quinta diminuta 
(constando de 2 terceiras menores).

DI MOLTO, it., muito, com muito.
DIMPLIPITO, instr. de percussão no 

Cáucaso, tocado por baquetas; é cha
mado, às vêzes, de navara, corrução 
do têrmo árabe nakarieh.

DINAMARCA MUSICAL — Antes de 
1800, a mús. da D. era como que um 
reflexo dos alemães, flamengos, fran
ceses, inglêses e italianos, mas o com
positor al. J. A. P. Schulz (1747-1800), 
diretor musical em Copenhague, de 
1787 a 1795, fundou a ópera din. (Host- 
gildet, Peters Bryllop, Indtoget) sendo 
seguido pelos compos. F. L. Kunzen 
(1761-1817; autor das gr. óperas Hol- 
ger Danske e Erike Ejegod); — C. E.
F. Weyse (1774-1842, cujas óperas 
"Ludlams Höhle" e “Faruk” incluíam 
cantos dln.; — e F. Kuhlau (1786- 
1832), autor de sonatinas e da ópera 
“Elverhõi” .

O 1.° gr. compositor din. é Niels V. 
Gade (1817-90), a figura mais repre
sentativa do séc. XIX, o Schumann e 
Mendelssohn din. Sobressaíram ainda 
I. E. P. Hartmann (1805-1900), a quem 
se devem muitos bailados, e P. A. Hei- 
se (1830-79), autor de numerosos can
tos liricos.

Carl Nielsen (1865-1931), chamado o 
Sibelius din., por suas slnf. e outras 
composições exerceu forte influência 
sôbre a geração nova, como J. L. Em- 
borg (n. 1876), Peder Gram (n. 1881), 
Rud Langgaard (n. 1893), Jorgen 
Bentzon (n. 1897), Finn Höffding (n. 
1899).

L/T. — G. Adler, Handbuch der Mu
sikwissenschaft II, 1106 (blbl. pp.
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1112); — Lavignac, Encycl. de la mus.
1. 5, 2594 (seg. W. Apel, Harward Dlct. 
of Muslc, 1944).

DINÂMICA, do gr., graduação de in
tensidade, um dos meios mais expres
sivos da mús., age por contrastes: for
te e piano, crescendo e decrescendo. O 
efeito do fortíssimo eleva, entusiasma 
ou aflige e amedronta; o do pianíssi
mo tem algo do olhar pelo micros
cópio, fazendo ver o que, em geral, se 
subtrai à observação; é empregado o 
pp. para pintar condições serenas, a 
inocência, a religiosidade, também 
fantasmas (embora sigam cresc. e /.) . 
O forte, como o tom maior, é a ima
gem do dia; o piano e o tom menor o 
da noite; os nocturnos, no fundo, são 
mantidos em piano.

DINAMOMETRO MUSICAL, cons
trução de Chédiff (1888) para calcular 
o grau de pressão dos lábios nos ins
trumentos de metal.

DINDIMI, pandeiro índio com gui
zos no interior.

DING TENG KHING, socador de 
bambu, a substituir o bater dos pés, 
usado pelos pigmeus de Malacá.

DIODIA, ou DIODIO, instr. popular 
filipino, composto de vários caules de 
cana.

DIONIAS ARCÁDICAS, festas da ju
ventude, com cantos.

DIONISÍACAS, festas gregas a Ba
co, com hinos apropriados.

DÍOPE, flauta grega, de dois ori
fícios.

DIOXIA, sinôn. de diapente, quinta.
DIPHONA AMOENA ET FLORIDA, 

gr. e lat., coleção de bicínios de mes
tres alemães e neerlandeses, editada, 
em 1549, por Rotenbucher, Nürnberg 
(v. difonia).

DIPLÉ, antiga dança grega.
DIPODIA, (diapodismos), antiga 

dança laudemonlense.
DÍPTICOS, v. rito galicano.
DIRECTORIUM CHORI. lat calen

dário diocesano ou monástico com as

indicações precisas para a recitação 
ou o canto do Ofício Dlv. e a celebra
ção da Missa de todo o ano eclesi
ástico.

DIREITOS AUTORAIS e EDITO
RIAIS, são um título de propriedade 
reconhecido pelo Estado, em benefício 
de quem fêz ou reproduziu um traba
lho literário ou de arte. A legislação 
não é a mesma em todos os países, 
embora tenha havido passos para re
gularizar essa matéria internacional
mente.

No Brasil, o decreto n.° 4.857, de 9 
de nov. de 1939, dispõe o seguinte:

Art. 297. O registro da propriedade 
literária, científica e artística será 
feito na Bibl. Nac., no Inst. Nac. de 
Mús. ou na Esc. de Belas Artes, con
forme a natureza da produção, para 
segurança do direito do proprietário.

Art. 299. As obras literárias e cien
tíficas, cartas geográficas e quaisquer 
outros escritos, inclusive composições 
teatrais, serão registrados na Bibl. 
Nac., as composições musicais, no Inst. 
Nac. de Mús., e as obras de caráter ar
tístico, inclusive fotografias e filmes 
cinematográficos, na Esc. Nac. de 
Belas Artes.

Art. 300. Para obter o registro, o 
autor ou o proprietário da obra, nos 
têrmos da lei civil, original ou tradu
zida, divulgada por tipografia, litogra
fia, gravura, modelagem ou qualquer 
outro sistema de reprodução, deverá 
requerê-la, por si ou por procurador, 
ao diretor de estabelecimento a que 
competir, e aí depositará dois exem
plares em perfeito estado de conser
vação. ..

Art. 301. A cada obra a ser regis
trada deverá corresponder um reque
rimento, em o qual se fará declaração 
expressa da nacionalidade e do domi
cílio do proprietário atual, no caso de 
ter havido transferência de direitos, 
do título da obra, do lugar e do tempo 
da publicação, do sistema de reprodu
ção que houver sido empregado e de
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todos os característicos que à mesma 
obra forem essenciais, de modo a ser 
possível distingui-la, em todo o tem
po, de qualquer outra congênere.

Parágr. único. Qualquer dos cola
boradores da obra, feita em comum, 
poderá requerer o registro. . .

Art. 300. A certidão do registro, as
sinada pelo secretário e autenticada 
pelo diretor, conterá a transcrição, in
tegral, do têrmo com o número de or
dem e o do livro em que o registro foi 
feito.

Parágr. único. As certidões do re
gistro induzem à propriedade da obra, 
salvo prova em contrário.. .

A relação das obras registradas será 
publicada, mensalmente, no Diário
onam.

Foram feitas convenções internacio
nais, aos 15-XII-1913, com a FRANÇA; 
— em 1910, com todos os paises da 
América (que protegem o direito do 
autor, obtido em qualquer dêles); — 
aderiu o Brasil à convenção internac. 
de BERLIM de 13-XI-1908. publicada 
no "Diário Oficial” de 20-VI-1922; — 
com PORTUGAL, além do acôrdo de 
9-IX-1889, há uma convenção de 26- 
IX-1922, ainda não aprovada pelo Po
der Legislativo.

Art. 184. Violar direito de autor de 
obra literária, cientifica ou artística:

Pena — detenção de três meses a 
um ano, ou multa de Cr$ 1.000,00 a 
Cr$ 5.000,00.

LIT. — Pedro Orlando: Direitos 
Autorais (Nova Jurisprudência Ltda., 
São Paulo, Rio, Montevidéu, Buenos 
Aires).

DIRETO, é aquêle intervalo que for
ma uma harmonia sôbre o som funda
mental que a produz: a saber a ter
ceira, quinta e oitava, e, por extensão, 
os demais intervalos, consoantes ou 
dissonantes.

DIRIGENT, al., regente: — DIRI- 
GIEREN, al., reger; v. regente.

DIS, al., ré sustenido.
DISCANTUS, lat., a) descante (v. 

êste); — b) soprano; — c) desde o

séc. XII, nome comum dos vários gê
neros de canto a mais vozes.

DISCÍPULO, aquêle que é instruído 
por alguém; b> sinônimo de tom 
plagal (v. êste).

DISCORDÂNCIA, d i s p a r i d a d e ,  
desarmonia.

DISCOTECA, coleção de discos de 
gramofone. A d. pública municipal de 
São Paulo, fundada em 1936 e uns 
anos depois franqueada ao público, 
sob a suprema direção de Mário de 
Andrade, tem crescente núm. de con- 
sulentes. entre os quais predomina a 
classe estudantil; o gôsto progride 
lentamente, dependente, no entretan
to, da “colaboração das escolas, dos 
criticos, dos organizadores de audições 
e da melhora dos programas de rádio” 
(Oneyde Alvarenga, diretora da d.). 
Em 1940. a preferência do público se 
revelou por êste número de discos con
sultados: Mús. sinf., 7.198Vi discos 
(57,79% por cento) — Mús. de câmara, 
2.958Vi discos (23,75); — Mús. vocal, 
2.282Vi discos (18,32Vi); — diversos, 
17Vi discos (6,14%).

No que se refere aos autores pre
ponderaram: Séc. XVIII, Bach, Mozart 
e Händel; — no período do séc. XVIII- 
XIX, quase exclusivam. Beethoven; 
Puccini, no séc. XIX-XX. Debussy e 
Ravel, tendo sido muito consultados, 
se bem que menos do que Leoncavallo 
e Mascagnl. O autor moderno mais 
consultado foi Debussy, seguindo-se- 
lhe (nesta ordem), Ravel, Stravinsky, 
Falia, Vila-Lobos e Prokofieff.

Entre os alemães predominaram 
(nesta ordem) Bach, Beethoven e 
Wagner. Entre os italianos. Verdi, Puc
cini, Rossini. Entre os austríacos. Mo
zart, Schubert e Strauss das valsas. 
Entre os franceses, Debussy, Ravel, 
Berlioz. Entre os russos, Tschaikowskl, 
Rimsky-Korsakoff, Strawinsky, Boro- 
din e Mussorgsky. Fala e Albénlz pre
ponderaram entre os espanhóis. Caries 
Gomes conserva o prim. lugar entre os 
brasileiros, seguido imediatam. por 
Vila-Lobos e Alberto Costa. “A posi
ção dêste último representa talvez não
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o amor do público pela sua música, 
mas as consultas dos admiradores de 
Bidu Saião, que canta dêle algumas 
canções”. (O. Alvarenga). A diretoria 
da d. procura influir no gôsto por car
tazes com sugestões acertadas, como 
sejam: “Para o aumento da sua 
cultura, a mús. de câmera e a mús. 
sinf. têm mais importância do que a 
ópera” ; (v. Oneyda Alvarenga, O mo
vimento de consultas da d. públ. mu
nicipal durante 1941 e 1942 (em “Re
vista do Arquivo” n.° XCII).

A d. publica do Distrito Federal foi 
instalada em 1941, tendo passado, até 
o fim de julho de 1943, — 21.282 con- 
sultantes que ouviram 84.925 discos. 
Em 1942, o prim. lugar foi conquistado 
por Johann Strauss, fruto, talvez, dos 
festivais Strauss, tão freqüentes, da 
Orq. Sinf. Bras., dirigida pelo maestro 
Szenkar. Neste ano (1943), Beethoven 
passou para a q u ê l e  lugar, sendo 
Strauss relegado para o segundo. — 
Já se aproxima de 20.000 o número 
dos discos arquivados, os quais são 
aproveitados, além de para as consul
tas, — nas irradiações da PRD-5, Rá
dio Difusora da Prefeitura do Distr. 
Fed. Além da sua d. geral, essa insti
tuição conta as seguintes seções: — 
Música das Escolas Bras. e Mús. Herói
ca Bras. (gravações industriais pró
prias) ; — Arquivo Nac. de Palavras; 
— Documentos Bras.; — Antologia so
nora do pensamento bras.; — Mús. 
infantil; — Música folclórica brasilei
ra; — Mús. norte-americana; — Mús. 
ingl.; — Mús. pan-americana; — Mús. 
bras. — Museu de discos, etc. A d., 
além disso, distribuiu pelas emissoras 
desta Capital, e até pelas demais do 
país e do estrangeiro, discos de mús. 
bras. artística e popular, representa
tiva do nosso feitio nac. autêntico. O 
Sr. Maciel Pinheiro tem sido o dedi
cadíssimo chefe dêsse serviço muni
cipal” . (Andrade Muricy, “Jornal do 
Comércio”, 20-VIII-1941 e “Música Sa
cra” , 1942, págs. 26-7).

Seg. nos comunicou a Coordenadora
D. Nadir Leite, em 1944, foram ouvidos

54.349 discos; no 1.° semestre de 1945 
— 41.317. Em 1944, a ordem dos com
positores escolhidos foi esta: Beetho
ven, J. Strauss, Chopin, Verdi, Tchai- 
kowsky, Liszt, Puccini, Bach, Wagner, 
Carlos Gemes, Schubert, Mozart; no
2.° semestre de 1945, a ordem foi esta: 
Chopin, J. Strauss, Verdi, Tschaiko- 
wsky, Beethoven, Liszt, Puccini, Wag
ner, Schubert, Bach, Carlos Gomes, 
Mozart.

Os freqüentadores mais assíduos 
eram estudantes. Por mais que tenha 
sido feito pela instalação, a situação 
do edifício à Rua Evaristo da Veiga 
n.° 95 não favorece a consulta.

DISDIAPASON ou BIAPASON, in
tervalo de déclma-quinta ou oitava 
dupla.

D I S I N V O L T O ,  DISINVOLTURA 
(CON), it., gracioso, desembaraço.

DISIS, al„ ré sustenido dobrado.
DISJUNTO, diz-se de dois graus de 

qualquer escala que tenham um ou 
mais de permeio; é o caso de todos os 
intervalos, menos os de segunda me
nor e os de meio tom cromático.

DISPOSIÇÃO DO ÓRGAO, conjunto 
de seus registros, quer realizado, quer 
em projeto.

DISSONÂNCIA, é a perturbação 
dum conjunto harmonioso por um ou 
mais sons que representam conjuntos 
diferentes. Essa perturbação pode ser 
agradabilíssima; é como o sal na sopa, 
indispensável, embora não se recomen
de o contrário: melo quilo de sal com 
um pouquinho de sopa, i. é, dissonân
cias que abafem e excluam quase to
das as consonâncias.

DISTICHON, gr., verso duplo dos 
gregos antigos, consistindo num hexâ- 
metro, seguido por pentâmetro.

DÍSTROPHA, lat., neuma gregoria
na, consistindo em duas notas da mes
ma, altura que se transformam numa 
só, como duas colcheias, ligadas, pas
sam a ser uma semínima; v. neuma.

DITIRAMBO, a) hino grego a 
Baco; — b) canto entusiástico, deli
rante.
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DÍTONO, sinônimo ant. de terceira 
maior.

DIVA, lat., nome dado a cantoras 
notáveis.

DIVERTIMENTO, a) ant. designa
ção de danças encaixadas nas óperas;
— b) peça mus. de estilo mais leve 
e livre do que a sonata; — c) episó
dio que separa as réplicas do tema na 
fuga.

DIVINO (ESPÍRITO S.). FESTA DO
— A brochura editada sob o titulo 
Festa do Divino pelo DEIP de S. Paulo 
explica: “As festas em louvor ao Di
vino foram instituídas em Portugal 
pela rainha Santa Isabel. Trazidas ao 
Brasil pelos jesuitas. aqui adquiriram 
caráter mais sugestivo... Em todo o 
Brasil essas festas se realizaram e, 
ainda hoje, as velhas cidades que não 
perderam seu cunho tradicional... 
ainda praticam o culto ao Espir. S. em 
festejos a que. quase sempre, acorrem 
fiéis de tôdas as povoações vizinhas”. 
Soltavam-se presos, e organizaram-se 
Irmandades do D., para orientar as 
Bandeiras e eleger os Imperadores.

A pomba branca, símbolo do D., 
aparece no pano vermelho recortada

A festa do Espírito Santo 
(S?r/i, O Brasil pela Imagem).

em branco, sôbre raios dourados, e no 
tope do pau, êste com fitas de tôdas 
as côres. "Nas vésperas da festa (ou

já muito antes), sai a bandeira a per
correr a cidade e as povoações vizi
nhas, angariando prendas para o lei
lão e donativos em dinheiro... Quem 
conduz a bandeira é o alferes. A frente 
vai um irmão de opa vermelha, de 
salva e sacola, recolhendo óbolos. 
Atrás, o grupo de foliões, meninos de 
dez a doze anos, tocando alguns instr., 
dos quais os mais caracteristlcos são o 
pandeiro, o tambor e o triângulo. Jun
to a êstes, dois violeiros cantadores 
incumbidos de pedir e de agradecer, 
em versos e com mús., a dádiva dos 
devotos. Atrás, o sálveiro, de trabuco 
em punho, para os tiros que substi
tuem os foguetes... a folia do Divino.

"O festeiro é escolhido com um ano
de antecedência... A festa do D ___
não dispensava, paralelam., o concurso 
dos festejos profanos. E assim, ao lado 
da liturgia cat., surgiam manifesta
ções de cultos guerreiros e orglástlcos 
africanistas a principio nas devoções 
a S. Benedito e N. S. do Rosário, san
tos negros de origem bantu, e, poste
riormente, em outras, como nas de 
S. Jorge, S. Antônio e Espírito S. Ade
rindo com fervor ao cristianismo, o 
negro não se libertava dos seus orixás, 
mas procurava fundi-los no haglológio 
cristão... A Festa do D. não era ex
clusiva do negro como a de S. Benedi
to e a de N. S. do Rosário, mas, prin
cipalmente, do branco e do caboclo. . .  
Êste, como cantador, dominava, fôsse 
na folia, improvisando cantigas aos 
ofertantes de esmolas ou de prendas, 
fôsse no caruru, fazendo a louvação 
do santo. .. .No terreiro da fazenda ou 
no adro da igreja, ponteando a viola, 
o caboclo se empenha no desafio ou 
descanta, solitário, nas modas. Violas, 
reco-recos, adufes, puitas, bater de 
palmas marcando a cadência, bate- 
pés rítmicos em que entra, às vêzes, o 
tinir de rosetas das esporas, está for
mado o fandango, o cururu, o recor
tado ou o cateretê” .

LIT. — B. Pires de Almeida: A fes
ta do Divino em Tieté (na "Rev. do 
Arquivo Munic.” ) ; — A. Egidio Mar-
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Uns: S. Paulo Antigo; — C. L. Casta- 
nho de Almeida-. Achegas à história 
de Sorocaba (na ‘ Rev. do Inst. Hist. e 
Geogr. de S. Paulo” , v. X X X V ); — G. 
Pinheiro-, Costumes da roça.

DIVISI (DIV.), it.( divididcs; encon
tra-se êste têrmo nas partes dos violi
nistas da orquestra que. neste caso, 
nâo devem tocar grupos de notas como 
notas duplas, cada qual no seu instr., 
mas dividi-las, tocando um as agudas, 
outro as graves.

DJANAH, lira árabe de 4 cordas, 
quase idêntico com o kissar.

DJANK. ÇANDJ, TSCHENK, instr. 
de cordas dos árabes.

DJAOUSK, flauta dos mouros, com 
7 orifícios, instr. popular por exce
lência.

DJONOUÉ, instr. de sôpro, v. chnoué.
DJOUWAK, ár.. flauta muito usada 

na Argélia; DJOWAK. v. Arábia — 
Instrumentos maghrebinos.

DJUGO ou DJUMPO, instr. índio, 
formado dum cilindro de barro com 
fina pele. trabalhada por um arco 
grosseiro.

DLASOLRE =  D-LA-SOL-RE, v. mu- 
tanças.

DO, ut, lat.. c, al., prim. nota da 
escala moderna.

DOBRADO, marcha militar; — DO
BRADO BEMOL, igual a sobre bemol: 
^ fr, — DOBRADO SUSTENIDO, igual 
a sobresustenido.

DOBRAR, tocar sinos; — DOBRE, 
toque dos sinos a finados.

DOÇAINA, DOLCAN. DULCAN. DOL- 
CE; DULÇAINA, DULZAINA, DOUÇAI- 
NE, fr„ DOLZAINA, DOCINO, it„ DUL- 
CIANA, lat., a) espécie de charamela 
grd., da Idade Média; — b) registro 
de órgão.

DOCTOR OF MUSIC, ingl., doutor 
em mús., grau acadêmico conferido 
pelas Univ. ingl. de Oxford e Cam- 
bridge, como antigamente pelas espa
nholas.

DODECACHORDON, lira ou cítara 
grega de 12 cordas.

DOF ou DOEFF, DOFF, tof ou toph. 
hebr.. adufe, esp.. tambor quadrado 
das tribos errantes do Sahara.

DOKAKU, nome japcnês do clarim 
chinês hao Vung.

DOLCE, it„ doce, suave;
DOLCISSIMO. muito d.
DOLCIANO, DULCIANO, a) nome 

ant. do fagote; — b) registro de 
órgão: fagote.

DOLENDO. DOLENTE, lt., doloroso.
DOLIVA, dança medieval, parecida 

com a branda.
DOMBOUR, violino primitivo, com 

2 cordas de tripa usado pelo kalmukos.
DOMCHOR, al., côro de catedral.
DOMINANTE, a) o 5.° grau da es

cala diatónica, chamado assim, por
que, com a tônica, predomina as mais 
das vêzes; no canto gregor., a domi
nante nem sempre está ligada ao 5.° 
grau; o tom dórico tem como domi
nante a quinta, lá; — o hipodórico, 
fá ; — o frígio, dó; — o hipofrígio, lá; 
— o lídio, dó; — o hipolígio, lá; — o 
mixolídio, ré; — o hipomixolídio. dó 
(v. canto gregoriano); b) o acorde 
do 5 .° grau; assim, na escala de dó: 
sol-si-ré; no canto gregor., o acorde da
d. não tem a mesma importância como 
na música clássica, já que o canto 
gregor. nasceu sem harmonia.

DOMINE, LABIA MEA APERIES: 
lat.. "Senhor, abri os meus lábios” , 
palavras que, nas Matinas, precedem o 
“Deus in adjutorium", sendo, pois, as 
primeiras a serem recitadas ou can
tadas.

DOMINGO ou DOMINGA, dominica, 
lat., o 1 .° dia da semana, dia “de guar
da" com assistência obrigatória à Mis
sa e a abstenção de trabalho servil. 
Tem durante o ano lit. ofícios pró
prios, com melodias igualm. variadas.

DOMINGO DA PAIXÃO, é o V da 
quaresma, sendo nêle velados os cruci
fixos e as imagens na igreja. O órgão 
só poderá tocar, se cs cantores dêle 
precisarem.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO, o 
da Páscoa, festa por excelência; na
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Missa canta-se a seqüência Victimae 
paschali laud.es.

DOMINGO DA SS. TRINDADE, o 1.° 
depois de Pentecostes (Espirito San
to), com prefácio próprio, rezado ou 
cantado em todos os domingos do ano.

DOMINGO DE PASCOA, idêntico 
ccm esta festa.

DOMINGO DE PASCOELA, ou só: 
Pascoela, o 1.° depois da Páscoa.

DOMINGO DE RAMOS, dominica 
palmarum. o que inicia a Semana da 
Paixão e precede o da Páscoa. Paz-se 
nêle a bênção e procissão de ramos e 
canta-se a Paixão (“Passio Domini 
nostri Jesu Christi secundum Ma- 
thaeum").

DOMINGO DOS BRANDÕES, (bran
do =  grande vela de cêra) é o 1 .° da 
quaresma. “Lembra a denominação 
pouco conhecida a expulsão dos peni
tentes (com velas na mão» da igreja 
no prim. domingo da quaresma (caput 
jejunii e, desde o séc. IX, na Quarta- 
feira de Cinzas". (Rõwer).

DOMINGO GAUDETE, o 3.° do 
Advento (v. êste), de caráter festivo, 
pelo que é permitido o toque do órgão.

DOMINGO VACANTE, sem formu
lário próprio para Ofício e Missa.

DOMINGOS VACANTES, ou MÓ
VEIS, o 3.°, 4.°, 5.° e 6.° depois da 
Epifania, cujo Ofício e Missa são 
transferidos para depois do 23.° do
mingo depois de Pentecostes, confor
me a Páscoa seja celebrada cedo ou 
tarde.

DOMINICANA MUSICAL. REPUBLI
CA — antigam. “São Domingos", no 
leste da ilha de Haiti, tem as partes 
mais próx. da costa cortadas por rios 
e seus resp. vales, enquanto o interior 
sobe, na Cordillera dei Clbar (a Loma 
Tina) a 3.140m. de altura; clima e 
vegetação são tropicais; a agricultura 
produz cana, café. fumo, algodão, fru
tas, etc. O espanhol continua sendo a 
língua oficial, embora predominem os 
elementos mulato e negro e se fale 
também o criolo; se nos destinos do 
pais influíram muitas revoluções, é 
preciso também reconhecer que conta,

desde 1538, em Trujillo, a “Universi
dade de 8 . Domingos” e que, além 
dum Ateneo, com seção de Belas Artes, 
tem um Liceu Musical. Embora date 
de 1844 o vibrante Hino da Indepen
dência composto pelo coronel J. B. 
Alfonseca, hino cantado no campo da 
batalha, caiu em olvido; Jgnacio Marti 
Calderon (1841-1903), do exército es
panhol, tendo servido em várias ilhas 
e no México, voltou à repúbl. como re
gente de orq. duma companhia de ópe
ras e fixou residência em Puerto Pla- 
ta; distinguiu-se como clarinete solis
ta e compositor, autor do Hino de Ca
po tillo; — José Reyes, autor duma 
Missa a 4 vozes, escreveu a música que, 
em 1897, foi declarada Hino Nac.. para 
o qual o autor ainda compôs uma lon
ga e majestosa introdução; — Ramón 
Diaz escreveu, em 1945. um belo Hino 
Universitário; — José de Jesús Ravelo 
é autor do oratório “Morte de Cristo 
seg. S. Mateus” , respeitoso e inspi
rado.

L/T. — José de Jesús Ravelo, His
toria de los Himnos Dominicanos, Tru
jillo, 1945.

DOMINUS VOBISCUM. lat., “o Se
nhor seja convosco", diálogo freqüen
te na Missa e no Oficio entre o sacer
dote e o povo, respectivam. o ajudante 
que responde: et cum Spiritu tuo (“e 
contigo” ou: “e com teu espírito” ) . 
Por simples que seja, será impressio
nante. quando respondido, com a de
vida acentuação (sem fazer predomi
nar a conjunção, etc.) por todo o 
povo:

Et cum spi-ri-tu lu-o

DONGOLA, v. Africa musical.
DONKOSAKEiN, al.. os cossacos do 

Don, célebre córo orfeônico russo, di
rigido por Serge Jaroff, que percorreu 
grande número de países.

DONZELA TEODORA. “Nas tradi
ções populares, em prosa ou verso, es
creve L. da Câmara Cascudo (Vaquei-
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ros e Cantadores) encontramos em 
todos, os países um ciclo dedicado à 
mulher inteligente, astuciosa e arguta, 
vencendo pela agilidade mental. É a 
Maria Sabida, a Maria Sutil, a Car- 
pinteirazinha, a Filha do Lavrador, a 
Moça da Varanda, dos contos port. da 
ilha de S. Miguel, de Famalicão, do 
Minho e Algarve. Não é moça guerrei
ra, a Donzela-que-vai-à-guerra, regis
tada em tantas xácaras. Trata-se de 
donzela, estado denunciador de pureza 
fisiesi e de recato pessoal, enfrentan
do e 'transpondo todos os obstáculos 
graças às fôrças de um espirito supe
rior. .. Na d. T. não há amor. Cercada 
a história de motivos orientais, é tema 
universal. É a ação da moça culta, 
viva, desassombrada, a mulher forte, 
dominadora sem constituir a celibe 
moderna, nem a virago de outrora.
.. . A originalidade da versão serta
neja do Brasil é ser em versos, quando 
tôdas as outras conhecidas se man
têm em prosa".

A tradução comunicada por Câmara 
Cascudo é de 138 estrofes a 6 linhas 
cada uma. Gustavo Barroso cita uma 
em sextilhas (Tição do Inferno, p. 44).

DOO, jap., nome genérico de gongos 
e tantãs.

DOPO, it., depois.
DOPPELGRIFF, al., notas duplas, 

em várias cordas-no violino, etc., e nos 
instrumentos de teclado.

DOPPBL(T), al., duplo.
DOPPIA, it., dupla; — DOPPIO, it., 

duplo.
DORAA, gongo japonês.
DÓRICO, o mais freqüente e mais 

apreciado tom gregor., abrangendo a 
escala de ré a ré, com a dominante em 
lá, tom que não era idêntico com o d. 
dos gregos. Tem como motives carac
terísticos:

l|jj PI Au

Usa o st b só pára evitar o tritono com 
um próximo fá.

DORMITIO, v. Assunção de N. Se
nhora.

DOUBLE CROCHE, fr„ semicolcheia 
(1/16, alemão).

DOUBLE ÉCHAPPEMENT, v. piano.
DOUBLE FLAGEOLET, fr„ flauta 

harmônica, com duas embocaduras e 
4 ou 6 orificlos duplos.

DOUBLE FLAT, ingl., bemol do
brado.

DOUBLE SHARP, ingl., sustenido 
dobrado.

DOUBLES, parte intercalada, às vê- 
zes, na suite (v. esta).

DOUBLE STOPPED DIAPASON, v. 
gedackt.

DOUBLETTE, fr., reg. de zinco nos 
órgãos franc., soando uma oitava aci
ma do prestante, e duas sôbre o flau
tado de 8 pés; corresponde à quinzena 
dos órgãos portuguêses.

DOUDOUF, idêntico com doff; v. 
êste.

DOUTARA, instr. músico de caixa 
sonora pirlforme, usado no Turkestan. 
Tem duas cordas afinadas em mi e sol 
e forma parte duma peq. orq. popular, 
composta de zenbaz (pandeireta), zar- 
naia (oboé) e sounnaia, servindo êstes 
para o acomp., e a d. para solo ou 
auxiliar do canto.

DOUT-KA, ou DUTKA, flauta dupla, 
de cujas partes uma é mais curta que 
a outra; parece ser o instr. mais an
tigo dos camponêses russos.

DOUTOR, V. Doctor.
DOXOLOGIA, v. Gloria in excelsis 

Deo.
DOZE LEÕES, FESTA DOS — V. 

negros.
DRAHTSAITE, al., corda de metal.
DRAMA MUSICAL, mús. ligada à 

ação dramática (no palco). Não deve 
ser julgada ünicam. do ponto de vista 
das formas meram. mus., com temas, 
imitações, reprises, correspondência de 
tons, etc. "Para o d. m. esta obriga
ção hão existe, podendo-se discutir se 
Wagner, chamado de antifermalista, 
não se excedeu em querer conservar a

216
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unidade temática para o d. m. A ópera 
antiga não conhecia essa tendência; 
ela peca contra a lei da unidade da 
obra de arte, contando-a numa série 
de números (cenas) entrelaçados e 
completos em si, mas que são obras 
de arte excesslvam. pequeninas, não 
podendo desfazer-se plenam. numa 
unidade mais alta; transformam-se, 
não poucas vêzes, em lastro a preju
dicar o desenvolvimento dramático.

A reação movida, no século XVIII, 
por Gluck, no XIX por Wagner con
tra o predomínio duma mús. em si 
bela e agradável sôbre a idéia da obra 
de arte dramática, portanto, é uma 
exigência de todo necessária e de acor
do com o estilo. A questão é só se os 
Leitmotive de Wagner não constituem 
igualm. um formalismo inaceitável. 
Será o ulterior desenvolvimento da 
arte que dará sua sentença. Se natu
rezas menos geniais e menos criado
ras do que Wagner, com as formas 
dêste conseguirem bons resultados, a 
sentença da Hlst. será favorável; no 
caso contrário será preciso confessar 
que só a rica fantasia e a maestria 
técnica de Wagner souberam enfren
tar os perigos dum esquema rigido.

O d. nr., antes de tudo, deve elevar 
a cadência natural da palavra até o 
canto; no entanto, o recitativo não é 
a essência do canto dramático, mas 
tão-sòmente seu grau mais baixo; se
ria um não-senso excluir a intensifi
cação até a melodia real. São igualm. 
fracas as razões, com as quais se pro
cura hostilizar no d. m. o despertar e 
conservar a boa disposição, ligar o 
canto dos atores e sublinhar-lhes o 
sentido das palavras; é êste o verda
deiro ar de vida dos que cantam, in
dispensável para a permanência da 
ilusão, da poesia sublimada. Já que 
ela estiliza cada ruído e movimento 
numa forma mus., é de todo natural 
que se cante e não se fale. A decla- 
mação com mús. interpretativa para 
sempre será um hibridismo infeliz” . 
(Riemann, Musik-Lexikon).

dux

DRAMÁTICO, veemente, comoven
te, excitante, (usado de música vocal 
e instrumental).

DREHFIEDEL, al., v. vielle.
DREHORGEL, al., realejo; v. êste.
DREI, al., três.
DRUCKLUFT, al., pressão de ar no 

órgão e harmónio.
DSCHILADSCHEL ou TCHENACHEL, 

instr. árabe de percussão.
DUDAG, trombeta aguda dos anti

gos irjandeses.
DUDELSACK, al., cornamusa ou 

piva, it., musette ou sourdeline, fr„ 
bagpipe, ingl., tibia utricularis, lat., 
askaulos, gr., gaita de foles.

DUDEY, ingl., grande cornamusa.
DUDUK, instr. do gênero das flau

tas. Será idêntico com duduki?
DUETTINO, it., pequeno dueto; — 

DUETTO, it., dueto; — DUE VOLTE, 
it., duas vêzes; — DUO it., dueto.

DUFF, v. adufe.
DULCIANO, v. dolciano.
DUODÉCIMA, a oitava da quinta.
DUPLEX-PELITTI, v. pelitti-ferro.
DUQUESA, ant. dança franc. de mo

vimentos graves.
DUR, al., maior (tom, escala ou 

acorde).
DURAÇAO, maior ou menor, igual 

ou desigual, uma das qualidades do 
som, da nota.

DUR-AKKORD, al., acorde maior.
DURANDA, tambor índio.
DURBEKKE, tambor árabe, de for

ma rudimentar.
DURCHFÜHRUNG, al., desenvolvi

mento.
DURCHGEHEND, al. (nota) de pas

sagem.
DURO, diz-se a) do som desagra

dável; b) do intervalo melódico des
gracioso; — c) do conjunto de sons 
que não satisfazem.

DUR-TONART, al., modo (tom) 
maior.

DUSAI ou DUFAI, instr. ár. que tem 
analogias com doçaina.

DÜSTER, al., sombrio, melancólico, 
fúnebre.

DUX, lat,, o tema da -fuga.
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E
E, designação alemã da nota mi.
EA, divindade da água, sabedoria e 

arte na Babilônia.
EAS, v. Abessinia.
EBQAOU’ALA KHEIR, canto final 

das festas árabes; v. Arábia (Magh- 
reb).

ECCE LIGNUM CRUCIS, lat., "eis o 
lenho da cruz", impressionante canto 
repetido três vêzes na desnudação da 
Cruz, na Sexta-Feira da Paixão.

ECCE SACERDOS MAGNUS, lat., 
antífona cantada na solene recepção 
do JBispo.

ECCLESIA, lat., (do grego) igreja.
ÉCHAPPEMENT, DOUBLE — inven

ção de Érard, no aperfeiçoamento do 
piano; v. piano.

ECHELETTE, fr., v. xilofone.
ECHOWERK, al.. o 4.° manual ou 

teclado nos grandes órgãos (ou o 3.°, 
onde não há 4.°).

ECLESIÁSTICO, na música: sinôni
mo de sacro.

ÉCLOGA, v. égloga.
ECMELES, gr., sons que, como os da 

voz falada, não podiam formar melo
dia; têrmo oposto a emmeles, i. é, me
lódico.

ECO, a) repetição dum som; pro
pagando-se as ondas sonoras em linha 
reta. e sendo refletidos pelos planos 
que encontram, sob o mesmo ângulo 
em que vieram, grande parte das on
das sonoras saindo da vóz humana ou 
dum instr., etc., voltam ao ponto da 
partida, embora menos fortes. “Du
rante êste tempo (1/4 de segundo), 
percorre o som 34 metros; por conse
guinte, se o obstáculo estiver a uma 
distância inferior a 17 metros, não 
será sentido o eco, porque o sem terá 
tempo de ir e voltar aos ouvidos do 
auditor antes de se ter extinguido a 
prim. sensação. É necessária uma dis

tância não inferior a 20 metros para 
se ouvir distintamente um eco.

Se em vez de um obstáculo houve
rem dois ou mais, reproduzir-se-ão 
outros tantos ecos... Ao ar livre, o e. 
produz-se mais freqüentem, num vale 
em frente de uma ou mais montanhas, 
diante de grandes edifícios, nos lagos 
cercados de colinas, nos rochedos onde 
há grutas, etc.; as nuvens e as árvores 
também concorrem para que o eco se 
produza. Dentro dos edifícios, produ
zem e. as grds. abóbadas elípticas, as 
casas contíguas àquelas donde parte 
o som, os pátios, etc.” (E. Vieira: Di
cionário musical).

E. forte prejudica essencialm. salas 
de concêrto, teatros e igrejas, tornan
do os sons confusos; a técnica oferece 
como remédio: cortinas, pequena 
cúpula acima dos púlpitos, etc. Por 
outro lado, a ausência de boas condi
ções de acústica não é menos recea
da, não satisfazendo sempre a insta
lação de alto-falantes, etc.

b) repetição, em música, de peque
no trecho;

c) teclado especial nos grandes 
órgãos (Echowerk, a l.).

ECTENIA, oração em forma de la
dainha no rito bizantino.

EDIÇAO, impressão e publicação de 
obras artísticas, cientificas, literárias 
e musicais. Há muitos editôres de mé
ritos excepcionais pelo desenvolvimen
to da música.

EDICOMOS, danças antigas, acom
panhadas de canto.

EDITÔRES, indivíduos ou emprêsas, 
"por conta de quem correm tôdas as 
despesas de publicação" (Peq. D ic.). 
Que seriam a literatura, ciência, músi
ca sem e.? Só o leigo na matéria pode
rá pensar que êles examinem ofertas 
únlcam. sob o ponto de vista comer
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ciai. Há muitos e. que, idealistas, com 
as suas exigências obrigaram os com
positores de obras musicais a nivel 
mais alto, sob pena de recusar o que 
lhes era oferecido. Há casas e. que já 
desapareceram, cujas publicações, no 
entanto, continuam apreciadas e pro
curadas (v. direitos autorais). São e.:

ALEMANHA

Aibl, J. — Munique;
André, J. — Offenbach; 
Apollo-Verlag — Berlim; 
Bärenreiter-Verlag — Kassel; 
Belaieff, M. P. — Leipzig;
Benjamin, Anton — Hamburgo; 
Böhm, Anton & Sohn — Augsburgo; 
Bosworth & C. — Leipzig;
Bote & Bock — Berlim;
Brauer, Adolf — Dresden;
Breitkopf & Härtel — Leipzig; 
Brockhaus, Max — Leipzig;
Challier & C .— Berlim;
Coppenrath, A. — Ratisbona;
Cotta — Stuttgart;
Cranz, August — Leipzig;
Dietrich, O. — Leipzig;
Dom  — Ravensburg;
Eisoldt & Rohkrämer — Berlim; 
Eulenburg, Ernst — Leipzig; 
Feuchtinger & Gleichauf — Ratis

bona;
Firnberg, B. — Francofcrte M. 
Fischer, A. E. — Bremen;
Forberg, Rob. — Leipzig;
Fritsche, Hannover;
Fritsch — Leipzig;
Fürstner, Ad. — Berlim;
Glaser, Konrad — Leipzig; 
Graphaeus — Leipzig;
Haake, F. W. — Bremen;
Hainauer, Julius — Breslau; 
Handel, H. — Oberlogau;
Hansen, Wilhelm — Leipzig; 
Harmonie - Verlags - Gesellschaft — 

Berlim;
Heinrichshofen, A. — Magdeburgo; 
Hellmann & Thürmer — Potschap- 

pel;
Herder, B. — Friburgo/Br.
Hesse, Max — Leipzig;

Hochstein, L. — Heidelberg; 
Hoffarth, L. — Dresden;
Hofmeister, Fr. — Leipzig;
Holle — Wolfenbüttel;
Jakobi, A. — Aachen;
Junfermann — Paderborn;
Junne, Otto — Leipzig;
Kahnt, C. F. — Leipzig;
Kallmeyer, Georg — Wolfenbüttel: 
Kaun, Richard — Berlim;
Kistner & Siegel — Leipzig;
Klemm, C. A. — Leipzig;
Kösel, Josef — Kempten;
Kothe, A. — Tamowitz;
Kothe, C. — Leobschütz;
Leuckart — Breslau, Leipzig;
Licht, Hans — Leipzig;
T.itoltl & C. — Braunschweig; 
Luckhardt (Heinrichshofen) — 

Stuttgart;
Manz, J. G. — Ratisbona; 
Merseburger, Carl — Leipzig;
Meser — Berlim;
Montan & Neüber — Nurenberg; 
Oeglin — Augsburgo;
Oertel, Louis — Hannover;
Pawelek, H. — Ratisbona;
Payne’s Musikverlag — Leipzig; 
Peters, C. F. — Leipzig;
Petr jus — Nurenberg;
Pietsch, A. — Ziegenhals;
Plothow, Georg — Berlim;
Portius, F. R. — Leipzig;
Präger & Meier — Bremen;
Pustet, Friedrich — Ratisbona; 
Rabe 4 Plothow — Berlim;
Rahter, D. — Hamburgo;
Reclam’s Univ. Bibi. — Leipzig; 
Reinecke Gebrüder — Leipzig; 
Rhaw — Nurenberg;
Ries & Erler — Berlim; 
Rieter-Biedermann — Berlim. Leip

zig;
Rühle, Carl — Leipzig;
Schlesinger — Berlim;
Schmidt, C. P. — Heilbronn; 
Schmidt, P. — Francoforte/M.; 
Schöffer — Mogüncia (Mainz); 
Schöningh, Ferd. — Paderborn; 
Schott (Schott’s Söhne) — Mogün

cia;
Schübarth — Leipzig;
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Schuster & Löffler — Berlim; 
Schweers & Haake — Bremen; 
Schweitzer, I. — Aachen;
Seemann, Hermann — Leipzig; 
Setting, Josef — Ratisbona;
Senf f. Bartholf — Leipzig;
Siegel, C. F. M. — Leipzig;
Simon, E. — Stettin;
Simon, Karl — Berlim;
Simrock (Bonn) — Berlim;
Stahl, Albert — Berlim;
Stahl, J. — Arnsberg;
Steingräber — Leipzig;
Stern, Dr. Richard — Berlim; 
Süddeutscher Musikverlag — Stras- 

burgo;
Sulzbach, W. — Berlim;
Sulzer, R. — Nachfolger. Berllm; 
Teich, C. F. — Leipzig;
Tonger, Peter Josef — Colonia 

(K öln);
Ulrich, F. — Godesberg;
Vieweg, Ch. Frieder. — Berlim- 

Grosslichterfelde;
Vobach, W. e C. — Leipzig;
Weiss, Julius — Berlim;
Wernthal, Otto — Berlim.

ARGENTINA

Ricordi — Buenos Aires.

AUSTRIA
Artaria — Viena;
Berté, Emil & C. — Viena;
Blaha, Josef — Viena;
Cranz (Spina) — Viena;
Döblinger — Viena;
Eberle, Josef — Viena;
Gutmann — Viena;
Mozarthaus (Otto Kerl) — Viena; 
Robitschell, Adolf — Viena; 
Universal-Editicn — Viena;
Weger, A. — Brixen;
Weinberger, Josef — Viena.

BÉLGICA

Katto, J. B. — Bruxelas;
Muquardt, C. — Bruxelas;
Muraille, Vve. Léopold — Liège; 
Schott Frères — Bruxelas.

BRASIL

Alves da Rocha, José Maria — Rio; 
Azevedo, A. J. — Pernambuco; 
Bevilacqua <£ C.. E. — Rio; 
Bevilacqua & C., I. — Rio; 
Bevilacqua. Isidoro — Rio; 
Bittencourt, Rit. — Belém do Pará; 
Buschmann <6 Guimarães — Rio; 
Buschmann, Guimarães & Irmão — 

Rio;
Filippone, Domenico — Rio; 
Filippone <S Filha, Viúva — Rio; 
Filippone & Tornaghi — Rio; 
Filippone, Julia — Rio;
Fontes & C. — Rio;
Guimarães, Manuel Antônio — Rio; 
Holanda, A. — São Paulo;
Lar, O — Julz de Fora, Minas;
Levy Filhos — São Paulo;
Levy, H. L. — São Paulo;
Lira de Apolo, da Viúva Canongia

— Rio;
Napoleäo, Artur — Rio;
Napöleäo & C., Artur — Rio;
Narciso, Artur Napoleäo & Miguez

— Rio;
Narciso & Artur Napoleäo — Rio; 
Narciso & C. — Rio;
Narciso — Rio;
Nongua <£ C., Viúva — Rio;
Préalle & C. — Pernambuco;
Préalle Successor, Victor — Pernam

buco;
Ricordi — São Paulo;
Salmon & C. — Rio;
Sucessores de P. Laforge — Rio; 
Vasconcellos & Morand, Fertin de — 

Rio;
Vieira Machado & C. — Rio;
Vozes de Petrópolis — Petrópolis; 
Vozes Ltda., Editôra — Petrópolis; 
Wehrs, Carlos — Rio de Janeiro.

CHILE

Brandt, Carlos — Valparaiso.

DINAMARCA

Hansen, Wilhelm — Copenhague; 
Nordisk Musikforlag — Copenhague,
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ESCÓCIA

Paterson A Sons — Edinburgh.

ESPANHA

Astort & Estragues — Barcelona; 
Libreria Académica — Madri; 
Libreria Nacional y Extranjera — 

Madri.

ESTADOS UNIDOS

Aitken, John — Philadelphia; 
Albrigth Music Co. — Chicago; 
Allen, Thomas — New York;
Angell, James — Baltimore;
Arrow Music Press — New York; 
Associated Music Publishers — New 

York;
Bader, S. R. — Philadelphia; 
Bayley, Daniel — Newburyport, 

Mass.;
Berry and Rogers — New York; 
Biglow & Main Co. — New York; 
Birchard Cr., C. C. — Boston;
Birch, William Young — Philadel

phia;
Blake, W. P. — Boston;
Bond, Carrie Jacobs & Son — 

Chicago;
Boston Music Co. (G. Schirmer Jr.)

— Boston;
Bovsey A Co. — New York; 
Brainard's Sons Co. — Chicago; 
Breitkopf A Härtel, Inc. — New 

York;
Carey, Mathew — Philadelphia; 
Carr and Co. — Philadelphia;
Carr, B. — Philadelphia;
Carr, I. — Baltimore;
Chalk, J. — Philadelphia;
Chappell A Co., (London) — New 

York;
Chgrless, Joseph — Philadelphia; 
Church, John-Co. — Cincinnati; 
Cist, Charles — Philadelphia;
Clap, William T. — Boston; 
Claypoole, David C. — Philadelphia; 
Clayton F. Summy Cr. — Chicago; 
Cruikshank, Joseph — Philadelphia; 
Cumins, Edward — Williamsburg;

Ditson, Oliver A Co. — Boston; 
Dobson, Thomas — Philadelphia; 
Dobson, Thomas and W. Young — 

Philadelphia;
Doolittle and Read — New Have, 

Conn.;
Dunlap and Claypoole — Philadel

phia;
Dunlap, William — Philadelphia; 
Fearis A Bro., J. S. — Chicago; 
Feist, Leo — New York;
Fischer, Carl — New York;
Fischer, J. A Bros. — New York; 
Flammer, Harold, Inc. — New York; 
Gamble - Hinged M u s ic  Co. — 

Chicago;
Gerrish, Samuel — Boston;
Gilfert, G. and Co. — New York; 
Gilfert, George — New York; 
Gordon, Hamilton S. — New York; 
Gray, H. W. Co. — New York; 
Hagen, P. A. von-Jr. A Co. — 

Hagen, P. A. von A Co. — Hagen, 
P. A. von; — Hagen, P. A. von - 
Jr. — Boston;

Harrison, James — New York; 
Harms, T .B .-A  Co. — New York; 
Harris, Charles K. — New York; 
Hatch Music Co. — Philadelphia; 
Hayts, Babcock and Appleton — 

Boston;
Heffelfinger, R. W. — Los Angeles, 

Califórnia;
Hewitt A Rausch — New York; 
Hillegas, Michael — Philadelphia; 
Hinds A Noble — New York; 
Homeyer, Ch. W. A Co. — Boston; 
Howe, Widow; Sarah — New York; 
Howe, William — New York; 
Huntzinger A Dilworth — N. York; 
Hupfeld, C. and F. Hammer — Bal

timore;
Jansen, Thomas B. — New York; 
johnkin, Jacob — New York; 
Kämmerer, H. — Philadelphia; 
Koun Music Co. — Milwaukee, Wis.; 
Keatinge, George; Henry S.; and J.

— Baltimore;
Klemm and Brother — Phlladelp.; 
Larkin, Samuel — Portsmouth, N. 

H.;
Lewis and Homer — New York;
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Linley and Moore — Boston; 
Lorenz Publishing Co. — New York; 
Luckard & Beider — New York; 
Lyon & Healy — Chicago;
Lyon, James — Waterford, N. York; 
Macanulty, Bernard B. — Salem, 

Mass.;
McAlpine, William — Boston; 
Milwaukee Consolidated Music Co.

— Milwaukee, Wis.;
Mein and Fleeming — Boston; 
Molineux, Geo. — New York;
Möller & Capron — Philadelphia; 
Möller, John Christoph — Philadel

phia;
Neale and Kämmerer — Philadel.; 
Noel, Garrat — New York;
Norman, William — Boston;
Paff, John and M. — New York; 
Paff, John — New York;
Pelham, William — Boston; 
Pirsson, William — New York;
Pon, Wm. A. & Co. — New York; 
Presser, Theodore — Philadelphia; 
Priest, William — Philadelphia; 
Rausch, Frederick — New York; 
Reid, John — New York;
Remick, Jerome & Co. — N. York; 
Rice, H. and P. — Philadelphia; 
Rice, Henry — Philadelphia;
Ricordi & Co. — New York; 
Rivington, James — New York; 
Schaeffer & Konradi — Philadel.; 
Schirmer, G. — New York;
Schirmer Music B., E. C. — Boston; 
Schmidt, Arthur P. — Boston; 
Schuberth, E. & Co. — New York; 
Shallus, Francis — Philadelphia; 
Shattinger Piano & Music Co. — St.

Louis, Mo.;
Shaw <£ Co. — Philadelphia;
Shaw & Price — Philadelphia; 
Shermann, Clay & Co. — San Fran

cisco;
Smith, Samuel Harrison — Phila

delphia;
Sower, Samuel — Baltimore; 
Spencer and Webb — Albany; 
Spotswood and Etheridge — Boston; 
Spotsioood, William — Philadelphia; 
Stephens, Thomas — Philadelphia; 
Story, Enoch — Philadelphia;

Thomas, Isaiah — Boston and Wor
cester;

Thomas, Isaiah, Jr. — Worcester; 
Thomas, Isaiah and David Carlisle, 

Jr. — Walpole;
Thomas, Isaiah and Co. — Boston; 
Thompson, C. W. — Boston;
Todd, Joseph — Providence, R. I.; 
Trisobio, Filippo — Philadelphia; 
Vogel, Elkan —
Von Tilzer (Harry) Music Publish

ing Co. — New York;
Warner and Hanna — Baltimore; 
Wiezsaecker, G. F. — Philadelphia; 
Weldon, Peter — New York; 
WMte-Smith Music Publishing Co.

— Boston;
Willig, George — Philadelphia; 
Willis, W. H. & Co. — Cincinnati; 
Wilson, James — Wilmington, Del.'; 
Witmark, M. «6 Sons — New York; 
Wood, B. C. — New York;
Wood, B. F., Music Co. — Boston; 
Woodhouse, William — Philadelp.; 
Wright, Daniel & Co. — Northamp

ton;
Young, John & Co. — New York.

FRANÇA

Astruc, G., & Cie. — Paris; 
Attaignant — ant.;
Ballard — ant.;
Bethune, A. — Paris;
Bornemann, O. — Paris;
Bouteille, J. — Montpellier; 
Brandus — Paris;
Clément — Paris;
Costallat & Cie. — Paris; 
Decourcelle, Paul — Nice; 
Delagraves — Paris;
Durand & Cie. — Paris;
Durdilly, F. — Paris;
Édition Mutuelle — Paris;
Enoch & Cie. — Paris;
Eschig, Max — Paris;
Fromont, Eugène — Paris;
Gregh, Louis — Paris;
Hachette <6 Cie. — Paris;
Hamelle, J. — Paris;
Heugel, H. — Paris;
Joübert, C. — Paris;
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Junne, H. — Paris;
Lebeau, A. — Paris;
Leduc, A. — Paris;
Lemoine fils, H. — Paris;
Le Roy — ant.;
Maison de la Bonne Presse, — Paris; 
Marchant, C. — Paris;
Mathot, A. Z. — Paris;
Af odernus — ant.
Mustet, Père & Fils — Paris; 
Rouart, Lerolle & d e . — Paris; 
Sandoz, Jobin & d e . — Paris; 
Schola Cantorum — Paris;
Sénart & d e . — Paris.

HOLANDA

Abrahamson A Van Straaten — 
Amsterdam;

Alsbach C. — Amsterdam;
Phalèse (e Bellère) — ant.
Rossum, J. K. — Utrecht;
Susato — ant.
Waanders, J. W. — Zwolle.

HUNGRIA

Rosznyai — Budapest;
Rôzsavolgyi C. — Budapest.

INGLATERRA

Ashdown, Edwin, Ltd. — Londres; 
Ascherberg, Hopwood e Creio — 

Londres;
Augener A C. — Londres;
Boosey A Hawkes — Londres;
Cary A C . — Londres;
Chappell A C . — Londres;
Chester, J. W. — Londres;
Cocks (Robert) A C . — Londres; 
Cox — Londres;
Cramer, J. B .-A  C. — Londres; 
Crantz A C . — Londres;
Curven ( J) A Sons — Londres;
Day A C . — Barnsley;
Donajonski, E. — Londres;
Enoch A Sons — Londres; 
Eulenburg, Ernst — Londres; 
Forsigth, Bros., Ltd. — Londres; 
Francis, Day A Hunter — Londres; 
Gould A C . — Londres;

Hatzfald A C . — Londres: 
Houghton A C . — Londres:
Laudy A C . — Londres;
Lengnick, Alfred — Londres; 
Leonard A C . — Londres;
Lucas. Stanley A Son — Londres; 
Metzler A C . — Londres;
Murdoch A C . — Londres;
Novello — Londres;
Oertel, L. A C. — Londres; 
Oppenheimer Bros. — Londres; 
Oxford Press — Londres;
Reynolds A C . — Londres;
Schott's (B.) Sons — Londres; 
Sheard, Chas. A C . — Londres; 
Stainer A Bell — Londres;
Walsh — ant.;
Weekes A C . — Lcndres;
Willcocks A C . — Londres;
Williams, B. — Londres;
Woodhouse, Charles — Londres.

ITALIA
Antiguus;
Carrara — Bergamo;
Carisch, A. — Milano;
Cottrau I. — Napoles;
Gardano;
Junta;
Petrocci;
Pustet, Friedrich — Roma;
Ricordi G. <6 Co. — Milano;
Scotto;
Società Tipograjico - Editrice Natio

nale — Turim;
Sonzogno — Milano;
Vaticano;
Verovio.

LUXEMBURGO
Brück, P. — Luxemburgo.

MÉXICO
Munguia, Enrique — Guadalajara; 
Wagner Y Levien Co. — México.

NORUEGA
Norsk Musikforlag — Oslo; 
Warmuth's Musikforlag — Cristla- 

nla.
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PERU

Brandes, G. — Lima.

RÚSSIA

Bessel, W. & C. — Petrograd; 
Departamento do Estado russo de 

Publicidade — Moscou;
Gutheil, A. — Moscou;
Jurgenson, P. — Moscou;
Neldner, P. — Riga;
Triton — Leningrad;
Zimmermann, J. H. — Petrograd.

SUÉCIA

Elkan Schildknecht — Stockolmo; 
Gehrmans (C.) Musikförlag — Sto

ckolmo;
Hirschs Förlag, Abr. — Stockolmo; 
Lundholm, C. A. V. — Stockolmo; 
Lundquist — Stockolmo;

SU1ÇA

Benziger & C. — Einsiedeln;
Chouet & Gaden — Genebra; 
Poetisch — Lausanne;
Fries, Philipp — Zurique;
Henne — Genebra;
Hug, Gebrüder A C . — Zurique; 
Sandoz, W. — Neuchâtel.

TCHECO-ESLOVAQUIA

Hudebni Matice;
Vrbanek, Fr. A. — Praga;
Urbanek, M. — Praga;
Zemann & C. — Praga.

URUGUAI
Editorial Cooperativa Interamerica- 

na de Compositores — Monte
vidéu.

VATICANO, CIDADE
Vaticano — Roma.

LIT. — Paul Bergmanns, La Typo
graphie Musicale en Belgique au XVI 
slècle.

EDJETA, a caixa do massango etío
pe: v. Abessínia.

EDUCAÇAO PELA E PARA A MÚ
SICA. A pedagogia, diante do valor da 
mús., visa educar 1.° para a compre
ensão das audições musicais e o  gôsto 
artístico; 2.° para despertar o desejo 
de fazer mús. por si; 3.° para ser com
positor de mús. ou profissional. O 1.° 
dêsses fins deve ser visado não para 
uma elite, mas para o maior núm. 
possível de indivíduos. Dos Congressos 
pedagógicos que se realizaram na Ale
manha nos anos de 1901, 1903 e 1905, 
o último apresentou como fim levar a 
juventude para as obras-primas por 
meio de ensino, concertos com expli
cações e organização. A ed. não será 
possível sem exercícios práticos, de 
acôrdo com as idades e classes; deverá 
ser aprofundada pela teoria da forma
ção de melodias e harmonias, dos gê' 
neros musicais e da história da mús. 
É indispensável transformar os exer
cícios mus. em outras tantas expres
sões da vida d’alma. A audição deve 
ser seguida da tendência de criar pela 
reprodução, seja como amador, seja 
como profissional. O compositor e o 
profissional precisarão dominar plena
mente a técnica, para exprimirem o 
que lhes vai n’alma.

A formação técnica começa com a 
do ouvido e da voz e com alguns exer
cícios, o que, para o 1.° grau, poderá 
ser suficiente; para formação melhor 
será preciso tocar algum lnstr. e apro
fundar a teoria; lnstr. de corda e de 
sôpro favorecem o ouvido; os de te
clado familiarizam com a harmonia e 
a polifonia. O ritmo, para Delcroze, é 
o ponto de partida da ed. mus.; em 
todo o caso, tem que ser aplicado com 
ginásticas.

São portadores de ed. m. a família, 
a escola primária, o ensino particular 
e o secundário ou superior. As asso
ciações mus., cores, os governos, etc. 
podem influir fortemente na ed. m.

A educadora O. Mosshamer insiste 
no canto como fundamento da ed. m., 
dizendo: “o homem que canta, é fe
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liz e sadio"; quer que a e. comece no 
berço, continue na infância como 
“expressão natural do amor” ; acha o 
canto tão necessário que diz ser quase 
dever de consciência, entrar mais tar
de num côro de igreja ou de associa
ção. Salienta o valor educativo do can
to gregoriano, lembrando que num 
Congresso em Francoforte, 4.500 can
tores do povo cantaram na Catedral 
a Missa em cantochão. Recomenda 
também o canto popular tão rico de 
seu pais, sem deixar de se interessar 
por mús. instrumental em casa. com 
vantagem positiva para a harmonia e 
união; termina lembrando que a dan
ça devia voltar a ser o que era: não 
a terminação de cada excursão, reu
nião, aniversário, etc., mas festa, por
tanto rara, e expressão de alta e fina 
cultura.

L/T. — Esterhues e M. Th. Mucker- 
mann, Musikpädagogik u. Musikunter
richt (Lexikon der Pädagogik der Ge
genwart, 1932, II. 433/7); — Preussner, 
Allgem. Pädagogik u. M. pädagogik, 
1929; — Mersmann, Angewandte M. 
ästhetik, 1926; — F. Reuter, Das mu- 
sik. Hören auf psychol. Grundlage, 
1926; — E. Walker, Das muslk. Erleb
nis und seine Entwicklung, 1927; — 
Schünemann, Gegenwartsfragen der 
Mus. Erziehung (Jahrbuch d. Mus. 
Bibi. Peters, Jhrg. 35, 1929); — Ottilia 
Mosshamer, Cantate Domino (Werk
buch der religiösen Mädchenführung,
II, pgs. 380-402, 1938); P. Humb. Allen
de, La Educación musical (Bol. lat. 
am. t. I, p. 165); — J. Lellls Cardoso, 
A psicologia da mús. e a sua aplicação 
no meio escolar (Bol. lat. am. t. III, 
p. 351); — Heitor Vila-Lóbos, S.E.M.A. 
(Superintendência de Educação Musi
cal e Artística). Relatório geral dos 
serviços realizados de 1932-36 (Bol. 
lat. am. t. III, p. 369); — Fr. Curt 
Lange, La Orlentación moderna de la 
Pedagogia Musical (Bol. lat. am. t.
III, 407-24); — Ana Lechner, Un ale
gre camino al reino de los sonidos 
(Bol. lat. am. t. III, ps. 425-44); — 
Luis Anibal Granja, El valor de la

mús. en la educación (1. c, t. IV, pági
na 255).

EFETIVOS, a) os sons dos instr. 
de metal que se produzem sem auxílio 
dos pistões; b) as notas harmónicas 
do som fundamental.

EFFAUT, (ef-fa-ut), ant. nome de 
já, no solfejo (v. mutação).

EGITO MUSICAL — Esculturas e 
pinturas de túmulos, etc., falam-nos 
do E. m. do 4.° milênio a. C. e através 
dos séculos seguintes, dos instr. usa
dos (harpa, flautas, etc.), das reações 
por mudanças politico-socials, da in
fluência asiática (harpas grd.. oboés, 
alaúdes, sistros, tambores, etc.), da 
preferência dada a intervalos peq., da 
música apaixonada, de novas reações, 
da influência do E. sôbre a mús. e 
teoria da Grécia.

Na sua “Hist. da mús. em estam
pas", Kinsky dedica 4 pág. ao E., da
4.® dinastia (uns 2825 an. a. C.), da
5.® (cêrca de 2700 an. a. C .), do novo 
reino (dinastias 17 a 20), grupos e 
cenas, figuras e instrumentos.

Ao lado de instr. parecidos com a 
cítara grega, mas ornamentados de 
modo egípcio, vêem-se harpas desde as 
primitivas até ãs de construção alta
mente artística, excedendo a altura 
dum homem e possuindo avultado nú
mero de cordas.

Ao que se saiba, não as possuia 
nenhum outro povo ant., com exceção 
dos judeus que, provàvelm., as conhe
ceram nos egípcios. Surpreende ainda 
mais o fato de se encontrarem repro
duções de numer. alaúdes, com longo 
braço e de corpo redondo como o ban
dolim, seu diminutivo, tendo a possi
bilidade de encurtar as cordas. É certo 
que os gregos tiveram conhecimento 
dêles pelos egípcios (nabla, pandura), 
sem que lhes dessem muita importân
cia, tornando-se populares só nos per
sas e árabes depois da conquista da 
Pérsia.

O ant. nome egipcio da harpa é 
tébuni, do alaúde nabla (nablum, lat., 
Nebel, al.). Como instr. de sôpro, o E. 
usava principalmente flautas direitas,
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mam ou mem; flautas duplas e cla
rins, tendo também numerosos lnstr. 
de percussão. O sistro isistrum) não 
era lnstr. musical, mas tinha por fim 
chamar a atenção para o culto sa
grado.

Ainda nos tempos apostólicos, o 
cristianismo entrou no E. pelo Evan
gelista S. Marcos, tendo já no séc. IV, 
apesar das cruéis perseguições nos sé
culos II e III, 9 províncias eclesiást. 
com mais de 100 bispados sob o pa- 
triarcado de Alexandria, centro im
portante da mús. sacra. A Igreja cristã 
foi ferida gravem, pelo gnosticismo 
(séc. II a IV), arianismo (séc. IV) e 
o cisma meleciano (séc. IV a V ), desa
parecendo no séc. VII, pelo islamismo, 
continuando, no entanto, a obra das 
missões e sendo fundados novos bis
pados.

LIT. — G. Villoteau: Description de 
1’Égypte; — Fr. Pasini: Prolégomè- 
nes à 1’étude sur les sources de 
1'histolre muslcale de 1’ancienne Égyp- 
te (Sammelb. d. I. M. G., IX-1-1907);
— Loret: Encyclopédie de la musi
que; — Curt Sachs: Die Tonkunst 
der alten Aegypter (Arch. f. Mw., 
1920); idem: Die Musikinstrumente 
des alten Aegyptens, Berlim, 1920; 
idem: Altaegyptische Musikinstrumen
te, Berllm, 1920; — Kretzschmar-Fest- 
schrift, 1918; — A. Hems: La musique 
orientale en Egypte. 1930; — J. Pulver, 
The Music of Ancient Egypt (Proceed- 
ings of the Musical Assoc. XLVIII);
— H. Ruth-Sommer. Alte Musikinstru
mente.

ÉGLOGA, ou ÉCLOGA, poesia pasto
ril dialogada; — ECLÓGICO, adj., o 
que se refere a écloga.

EGUALEZZA, it., v. igualdade.
EGUEPPA, peq. trombeta mexicana, 

de sons multo agudos.
EILEN, al., apressar-se.
EIN, EINS, al., um.
EINGESTRICHENE OKTAVA, al.. 

oitava média: (v. letra a ) .

EIS. al., ml sustenido; — EISIS. al., 
mi sustenido duplo (Igual a fã ).

ELAMI,= E-LA-MI, ant. nome da no
ta mi. nos solfejos (v. mutança).

ÉLAN, fr., v. arsis.
ELEFANTINA, flauta de marfim, 

dos fenicios.
ELEGIA, peça ou canto triste. Canto 

fúnebre. Poema grego ou latino com
posto de hexâmetros e pentãmetros 
alternados. Se na lit. clássica a e. se 
caracteriza pela sua forma exclusiva
mente, não se dà isso nos tempos mo
dernos em que o fundo, mais ou me
nos sentimental e nostálgico lhe dá a 
sua característica.

ELENCO, conjunto dos artistas de 
uma companhia.

ELÉTRICA (MÚSICA) — Enquanto 
a eletricidade, em certos instr. como 
no órgão, faz entrar em ação determi
nadas partes, ela também serve para 
produção direta de sons e timbres, 
permitindo ao artista interpretar seg. 
os seus sentimentos. A técnica do pro
cesso, no fundo, é a do rádio, tendo 
como bases as vibrações eletromagné
ticas. as válvulas, detetoras e oscila- 
doras; o microfone, o diafragma (fo- 
necapto), o amplificador e o alto- 
falante. Assim, os progressos do rádio 
aproveitam à mús. el.; esta, no entan
to. serve-se também das ricas expe
riências multisseculares na construção 
de instr. musicais.

É todo um exército que preparou os 
resultados atuais. Produzindo o som 
por interruptores elétricos e geradores 
em rotação, construiram instr. eletro- 
mecãnicos: E. Lorenz (1884), o mais 
antigo; T. Cahill, 1897; — M. L. Severy 
e G. B. Sinclair, 1905; — K. Ochs, 
1910; E. Hugoniot, 1919; — K. Fiala, 
1920; — R. Michel e G. Fischer, 1922; 
— Banks-Cregier e A. Zouckermann, 
1926; — J. Bethenod e O. Vierling, 
1928; — St. Franko, 1929, autor dum 
harmónio el-, construído também pela 
Radio Corporation of America e L. 
Rouzet, 1931; — aplicaram os prin
cípios ao órgão V/. Lenk, Steltzham- 
mer. de Viena, êste construtor do 
“Magneton” .
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Outros resolveram o problema pela 
transformação de ondulações acústi
cas e mecânicas em correntes alter
nadas: a Automatic Enunciator Comp., 
1912; — J. J. Comer; — W. H. Derri- 
mann, 1913; — C. Hammond, 1922; —
E. Hoffmann, 1923; — F. W. Dierdor/, 
1924; — W. F. P. Walker, 1924; — A. 
Convers e Zouckermann; — British 
Thomson-Houston, 1925; — A. Marks.
F. J. Friend, 1927; — W. F. Dunn, 1926; 
— W. Harden, 1927; — além dêstes, 
apresentaram resultados positives: W.
A. Marris n, Western Electric, P. E. 
Williams, J. L. Baird, H. Gernsback, 
J. Bethenod, W. Johnson, sendo con
cedido avultado número de patentes 
(a R. Kapp, W. Nernst, H. e A. Meil- 
beck, etc.).

C. Bechstein, com Siemens & Halske 
lançaram no mercado um piano de 
cauda, el., sendo imitados por outros.

Um regular núm. de técnicos produ
ziu os sons por meios mecànico-foto- 
elétriccs: van der Bijl, 1916; — Hugo-
niot, 1921; — Matthews e R. Michel, 
1925; — Potter, Brackensey, 1926; — 
Spielmann, P. Toulon, 1927, etc.

Dos INSTR. PURAM. ELÉTRICOS, 
p. fins musicais, o mais velho é o de 
F. E. Miller, 1915, sendo quase contem
porâneo o de Lee de Forest; — devem- 
se outros i  F. Trautwein, 1924; — 
Hugoniot, 1922; — Theremin, Inventor 
do "instr. de ondas etéreas” , 1924, 
aperfeiçoado por J. Mager, ("eletro- 
mofone”, "esferofone omnitonium” e 
"esferofone de teclado” ) ; — o “staca- 
ton” ou “pianord” é obra de Gems- 
back; — Helberger e Lertes apresen
taram tóda uma série de aperfeiçoa
mentos; — Bertrand, 1926, construiu 
o “diafone” ; — N. Langer e Halmâgy 
serviram-se de lâmpadas incandescen
tes, como o fêz o brasileiro Gustavo 
Corção Braga, Rio de Janeiro.

No avultado número de instr. el. so
bressaíram, entre outros, o “esferofo
ne” de Mager; — o “órgão da rádio” 
P. Givelet, ambos com teclado p. pro
dução de melodias e acordes; — o "en- 
cicon” de Langer-Halmágy. p. melo

dias; "o instr. de ondas etéreas” de 
Theremin, idem; — o “hellertion”, de 
Helberger e Lertes. p. acordes; — o 
“trautonium”, de Trautwein, com tim
bres, particularm. ricos e variados; — 
o "orgatron” da Western Electric; — 
o Hamond, introduzido no Brasil.

Os princípios são aplicados também 
ao violino, violoncelo. (Vierling), pia
no (Neo-Bechstein). etc.

LIT. — P. Lertes, Elektrische Musik, 
1933; — C. Chavez, Toward a New 
Music, 1937; — Cl. Miller, The Science 
of Musical Sounds. New York. 1922;
— B. F. Miessner. The Electronic Pla
no (Proceedings. Music Teachers’ Nat. 
Assn., 1937); idem, The Application of 
Electronics to the Plano. (Proceedings 
Radio Club of America), 1934; — L. 
Stokowski, New Horizons in Music 
(Jour. Acoustical Soc. of Amer.. 1932);
— J. Schillinger. Electricity, a Musical 
Liberator (Modern Music, VIII, n.° 3);
— J. M. Barbour, Music and Electri
city (Papers Read by Membres of the 
Am. Musicological Society, 1936).

ELEUSÍNIAS, festas, com cantos e 
danças, em homenagem a Ceres, ve
nerada pelos gregos.

ELEVAÇAO, a) é o momento no 
melo da s. Missa, em que o celebrante, 
por instantes, mantém ao alto a hóstia 
e, depois, o cálice, imedlatam. depois 
da respectiva transsubstanclação; o 
côro aí se conserva silencioso, entoan
do depois o canto do Benedictus; — 
b) é, na regência, o gesto da mão 
para indicar tempo fraco; — c) nome 
da peça de órgão tocada, na Missa, 
depois da consagração; — d) quali
dade de músicas superiores.

ELIDIR, eliminar, por ex., uma letra 
no texto da música: d'amor, em vez 
de de amor.

ELINE, gr., hino dos tecelãos gregos.
ELIPSE, omissão duma ou mais pa

lavras dum canto.
ELODICON, v. acordeão.
ELUMOS, flauta frigia; v. Siria.
ELYME, gr., v. flauta.
ELZAHR, v. tablet-el- daraucha.
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EMBANDA, ou pai de Santo, é o no
me do chefe da macumba ou do can
domblé, que, entre cantos e danças, se 
dedicam a cultos pagãos ou a grossei
ra superstição e feitiçaria.

EMBARATERE, v. flauta.
EMBILTA, flauta da Abessinia.
EMBOCADURA, a) a parte do ins

trumento de sôpro que se coloca entre 
os lábios ou sôbre êles; no oboé e fa
gote é uma palheta dupla; no clari
nete e demais instr. de palheta sim
ples é a boquilha; nos instr. metálicos, 
é o bocal; nas flautas, um orifício cha
mado pròpriam. e., tendo o têrço su
perior o nome de peça de e.; — b) 
maneira de colocar os instr. de sôpro 
na bôca ou sôbre ela.

EMBOLADA, “ forma poétlco-musical 
do nordeste brasileiro, em compasso 
binário, e de andamento rápido, usada 
pelos solistas nas peças com refrão 
coral ou dialogadas (como côcos e de
safios)’’ . Peq. Dic.

EMBOUCHURE, v. bocal.
EMELIA, dança sacra dos ant. gre

gos; tipo de danças nobres, graves.
EMISSÃO DA VOZ; a maneira de 

emitir o som influi essencialm. na qua
lidade boa, ou não do canto; depende 
da posição dos órg. vocais, do modo 
por que se gradua a corrente do ar na 
saída dos pulmões e na passagem pela 
laringe, da flexibilidade da garganta, 
da abertura da bôca em posição oval 
e da refração do ar contra a abóbada 
palatina. Muitos cantores, desde crian
ças, têm uma e. da v. inteiram, natu
ral, boa; onde assim não é, a expe
riência do professor de canto deverá 
ajudar a corrigir os defeitos.

“Correta e. d. v. presume sons pro
duzidos com naturalidade, sem forçar 
os músculos vocais, sem contrações 
fisionômicas, no empenho de conseguir 
diversas acomodações do órgão fona
dor numa preocupação de registros e 
empostação de voz. Os meios para 
emissão normal não se encontram 
pròpriam. nos compêndios de fisio
logia, nem nos métodos de canto. Fir- 
mam-se no julgamento auditivo do

aluno e do mestre... Será preciso 
querer entoar convenientem., antes de 
fazê-lo... É necessário que o som, pro
duzido pelo ar expelido dos pulmões, 
através das cordas vocais, encontre 
meios convenientes de se expandir, 
em ressonância harmoniosa, adaptan- 
do-se aos movimentos de articulação, 
e que seja controlado pela audição e 
concepção precisando que seja beleza 
em sonoridade vocal.

“Um som agradável e justo, afinado, 
de timbre simpático e maleável. Por
tanto, não pode ser áspero, nem ana- 
salado, muito menos velado, contraln- 
do-se na garganta ou limitando o seu 
alcance pela abertura dos lábios. Bon- 
nler (La voix professionelle) recomen
da que o som vocal seja emitido de 
modo que o cantor tenha a impressão 
de que o som seja projetado ao longe, 
e volte depois". (Ceição de Barros Bar
reto: Côro Orfeão).

EMMELES, melódico; v. ecmeles.
EMPFINDUNG, ai., sentimento.
EMPOSTAÇAO, (da voz), emissão 

espontânea e correta, sem côr gutural 
ou nasal.

EMPRESA, negócio ou associação 
que promove concertos, espetáculos 
teatrais, óperas, etc.; — EMPRESÁ
RIO, diretor de emprêsa; — v. J. H. 
Thumann, El empresariato de música 
(Boi. lat. am. de mús., t. V, 194.1, pá
ginas 29-33).

ENCADEAMENTO DE ACORDES, é 
a sucessão satisfatória das harmonias 
e de tôdas as suas partes. O bom e. de
a. geralm. requer que notas comuns 
sejam sustentadas na mesma voz, e 
que cada uma das partes faça, ao mar
char para outra harmonia, o menor 
passo possível. A terceira maior da 
tônica e da dominante, e a sensível 
(7.° grau), chamadas atrativas, so
bem; o baixo pode fazer passos maio
res, mas, mais exposta à atenção do 
ouvinte do que as partes internas, con
vém observar linha melódica.

ENCAMURÇAR, cobrir os martelos 
dos planos de camurça ou de feltro.
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ENCAPELADURA, "cobertura de an
ta que reveste os martelos do plano, 
à qual está sobreposto o feltro que 
lhes serve de segunda capa” . (E. 
Vieira).

ENCORDOAMENTO, ato de ENCOR
DOAR, prover um instr. de cordas.

ENCRUZAMENTO, ou CRUZAMEN
TO, ato de ENCRUZAR ou CRUZAR; 
lindo efeito nos coros mistos, ao en
contrar-se uma voz clara (soprano ou 
contralto), descendo, com o tenor ou 
baixo que sobe, e vice-versa.

ENDECHA, canção melancólica.
ENDOENÇAS, DIA DE — Quinta- 

feira Santa.
ENGANÁTICO, v. ave.
ENGELSTIMME, ai., voz de anjo.
ENGUSCHES HORN, al., corne 

inglês.
E N G L IS H  (THE) MADRIGAL 

SCHOOL; 36 vol. por E. H. Fellowes: 
33.° Allison, An hour’s recreation in 
Music; — 21.° Bateson, First set of 
madr., 1604; — 22.° Bateson, Second 
set of madr., 1618; — 23.° Bennett, 
Madr., 1601; — 14.° Byrd, Psalms, 
Sonnets and Songs for 5 v„ 1588; — 
15.° Byrd, Songs of sundry natures, 
1589; — 16.° Byrd, Psalms, Songs and 
Sonnets, 1611; — 27.° Carlton, Madr. 
to 5 v., 1601; — 36.° Cavendish, Ma
drigal writings, 1598; — 29.° East, 
First set of madr., 1604; — 30.° East, 
Second set of madr., 1606; — 31.° East 
The madr. in his third and fourth 
books, 1610/18; — 8.° Farmer, Madr. 
to 4 v., 1599; — 20.° Famaby, Canzo
nets to 4 V., 1598; — 5.° Gibbons, Madr. 
and motets of 5 v„ 1612; — 36.° Grea
ves, Madrigal writings, 1604; — 36.° 
Holborne, Madrigal writings, 1597; — 
35.° Jones, Madr. of 3, 4, 5, 6, 7 and 8 
v„ 1607; — 24.° Kirbye, Madr. to 4, 5, 
6 v„ 1597; — 17.° Lichfield, Madr. of 
5 p., 1613; — I.® Morley, Canzonets to 
2, 3, v., 1593/95; — 2.° Morley, Madr. 
to 4 v„ 1594; — 3.° Morley, Canzonets 
to 5 and 6 v„ 1597; — 4.° Morley, Bal
lets to 5 v., 1600; — 35.° Mundy, The 
madr. In his Songs and Psalms, 1594; 
— 25.° Pilkington, First set of màdr.,

1613; — 26.° Pilkington, Second set of 
madr., 1624; — 18.° Tomkins, Songs 
of 3, 4, 5 v., 1622; — 34.° Vautor, Songs 
of divers airs and natures, 1619; —
19.0 ward, Madr. to 3, 4, 5 p., 1613; — 
9.° Welkes, Ballets and madr. to 3, 4, 
5 and 6 v„ 1597; — 10.° Weelkes, Bal
lets and madr. of 5 p., 1598; — 11.°
Weelkes, Madr. of 5 p., 1600; — 12.°
Weelkes, Madr. of 6 p., 1600; — 13.°
Weelkes, Airs or Fantastic Splrltes, 
1608; — 6.° Wilbye, First set of madr.. 
1598; — 7.0 Wilbye, Second set of 
madr., 1609; — 28.° Youll, Canzonets 
to 3 v., 1608.

ENGLISH (THE) SCHOOL OF LU- 
TENIST SONG-WRITERS, 2 séries de 
16 v. por E. H. Fellowes, IP Campian 
(e Rosseter), A Book of Ayres, 1601;
— Dowl-and, First (Second, Third) 
Booke of Songs and Ayres, 1597 (1600, 
1603) ; idem, A Pilgrims Solace, 1612;
— Ford, Songs in Musicke of Sindrle 
Kindes, 1607; — Morley, Little Short 
Songs to the Lute; Pilkington, First 
Booke of Songs or Ayres, 1605; — 
Rosseter (e Campian) A Booke of 
Ayres, 1601.

II.° Attey, First Booke of Ayres, 1622;
— Bartlett, A Booke of Ayres, 1606; — 
Campian, First (Second, Third, Fourth) 
Booke of Ayres; — Cavendish, Airs, 
1598; — Corkine, Ayres, 1610; — Da- 
nyel, Songs, 1606; — Ferrabosco (the 
younger), Ayres, 1609; — Greaves, The 
Songs in Songes of Sundrle Kindes, 
1604; — Hume, The Songs in Musicall 
Humors, 1608; Poeticall Muslck, 1607;
— Jones, First (Second, Third, Fourth, 
Fifth) Booke of Songs and Ayres, 
1600-10.

ENHARMONIA, a) “Entre os gre
gos ant., siicessão melódica por quar
tos de tom"; b) “modernam., rela
ção entre duas notas consecutivas que 
diferem só por uma coma; como o dó 
sustenido e o ré bemol” . (Peq. Die.) ; 
adj. ENHARMÔNICO.

ENLIL, divindade de Babilônia.
ENNEACORDE, esp., instr. pollcór- 

dio da Asia.
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ENSAIAR, estudar cantos, composi
ções, etc. — ENSAIO, estudo do canto 
e de outra mús.; — e. geral. últ. e 
antes do concerto; — para o ouvinte 
estudioso, ensaios são um meio supe
rior para conhecer a obra e sua inter
pretação.

ENSALADA, esp.. salada, composi
ção poétlco-musical que mistura coisas 
profanas e sacras, sérias e alegres, 
como as do catalão Mateo Flecha.

ENSEMBLE, fr„ conjunto.
ENTÊRRO, v. exéquias.
ENTERROS DE REIS AFRICANOS, 

v. negros.
ENTOAÇAO, ação de entoar, de co

meçar um canto; — ENTOADO, afina
do; — ENTOAR, a) cantar afinado;
— b) no canto gregoriano: começar 
c canto, o que é feito por um ou dois 
cantores, seguindo-se o côro.

ENTRADA, Eingang, al., entrée, fr., 
intrata, it., introdução, principio, peq. 
período ou peça que precede o trecho 
principal, respectivam. a obra; — b) 
o ato de começar a cantar ou a tocar;
— c) reforço por novos instr. na orq. 
(ou vozes no côro); assim: e. áas
trompas, e. dos clarins, e. do tenor.

ENTREATO, música entre dois atos.
ENTREMEIO, intermezzo, it., peq. 

peça teatral ou mus. entre 2 atos de 
óperas e outras peças teatrais.

ENTRUDO, v. negros.
ENTSCHLOSSEN, al., resoluto, enér

gico.
ENTUBAÇAO, saliência labial, com 

os lábios esticados para fora, tendo 
por fim obter boas sonoridades, prin
cipalmente nas palavras francesas.

EÓLI-COURTIER, instr. de teclado 
duplo e foles, com um sistema de lâmi
nas metálicas que vibram; inventado, 
em 1844, por Courtier, de Paris.

EOLINA, ou ELODION, ant. nome 
do harmónio inventado, em 1816, por 
Schllmbach.

EÓLIO, gr., é o 11.° tom gregor., ba
seado, com o 9.° (Jônio). numa das 
duas notas (dó e lá) que não forma
vam nenhum tom autêntico; sem aci
dentes; têm estas notas: lá, si, dó, ré,

mi. fá. sol, lá e possui, a exemplo dos 
demais tons autênticos, um plagal, 
chamado hipoeólio, cuja nota final era 
também lá, mas cujas melodias iam 
de mi a mi. A dominante do tom eólio 
é mi, a do hipoeólio dó.

EOLODICON, espécie de fisarmôni- 
ca com teclado de seis oitavas, inven
tado, em 1821, por Relch.

É’OUD, alaúde dos árabes.
EPAKTA, gr., a) “núm. que expri

me os dias que constituem a diferença 
entre o ano solar de 365 e o lunar de 
354 dias" (Rõwer); — b) folhinha 
que, anualmente, marca a ordem do 
Oficio Divino.

EPANDERÓN, gr., espécie de lira 
grega.

EPI, ou HYPER, gr., sôbre, em cima; 
encontra-se essa preposição em pala
vras compostas (epidiapasão, oitava; 
epidiatessarão, oitava superior, etc.).

EPICEDIO, gr., canto fúnebre.
ÉPICO, heróico.
EPICREDIOS, dança viva com ar

mas, dos gregos antigos.
EPIGLOTE, “válvula que tapa a glo

te (abertura da laringe) no momento 
da deglutição". (Peq. Dlc.). “No exa
me da laringe, a fim de que a e. se 
afaste bem, deixando ver as cordas 
vocais, (os laringologlstas) recomen
dam ao paciente dizer e .. .Êsse afas
tamento completo da e. é precisamen
te o que se pode desejar de melhor 
para que haja boa emissão, de vez 
que o sôpro e o som encontram intei
ramente livre passagem e podem per
cutir, sem desvio, a abóbada palatina” . 
(Lopes Moreira:.jComp. de Téc. Vocal).

EPIGONIO, gr., citara grega de 44 
cordas, com 20 notas em escala cro
mática.

EPILENA, gr., canto grego a Baco 
e ao vinho; EPILÊNIOS, gr., festas a 
Baco; seg. Filóstrato, dança digna 
do homem de qualquer posição.

EPÍLOGO, gr., conclusão, remate, 
resumo.

EPIN1CIO, gr., canto de triunfo.
EPIODIO, gr., marcha fúnebre.

www.obrascatolicas.com



231 Equador

EPIPHANIA, gr., Epifania, “manifes
tação de Deus” ; festa de guarda cele
brada a 6 de jan., e chamada Dia de 
Reis; uma das mais solenes de N. Se
nhor, mais antiga do que a própria 
festa do Natal.

EPIPHONUS, lat., notas duplas do 
canto gregoriano, que se escreviam e 
ainda se vêem nas edições oficiais, 
com a nota de baixo nas dimensões 
comuns, a de cima, ligada à primeira, 
reduzida à metade; no canto, ambas 
são de duração igual, mas a notinha 
é cantada mais leve. Estando a notl- 
nha por baixo, a neuma tem o nome 
de cephálicus; v. neuma 22.°.

EPISÊMON, gr., sinal usado nas edi
ções gregor. de Solesmes acima de no
tas que devem ser um pouco prolon
gadas.

EPISÓDIO, parte secundária da fu
ga ou de outra composição musical, 
para ligação das partes principais. "É 
da essência do e., o não ser absoluta
mente necessário à ação principal; 
mas é defeituoso se não tem com ela 
suficiente relação” . [E. Vieira, Dic. 
Mus.)

EPISTOLA, lat., trecho da S. Escri
tura, geralm. das epístolas dos Após
tolos, que, depois das orações do cele
brante, na missa cantada, não solene, 
é cantada pelo “leitor” (clérigo); na 
solene pelo subdiácono.

EPISTOLARIO, livro que contém as 
epistolas.

EPITALAMIO, canto nupcial dos 
gregos; v. flauta.

EPODO, gr., última parte dum can
to: estrofe, antiestrofe.

EPOPÉIA, composição, extensa, sô- 
bre assunto heróico.

EQLIH, castanholas dos árabes.
EQUADOR MUSICAL. — Luís More

no, em La Música en el Ecuador, co
meça com a prehistória. Depois das 
cerimônias dos Incas em homenagem 
ao sol, o povo se entregava a folgue
dos honestos ao som da música que 
acompanhava as danças e o canto. 
Eram numerosos os Instr. de sôpro e 
de percussão, raros os de corda. A

flauta servia em atos religiosos. Quem 
não cultivava a mús.. era considerado 
indigno de aprêço social.

Na região ocidental, o calor úmido, 
o clima insalubre e a vida agitada 
impediram o desenvolvimento da mús. 
Na região interandina não se conhe
cem as 4 estações do ano; no litoral 
há duas; a sêca, chamada verão, e a 
chuvosa, o inverno; nas montanhas 
nem estas duas: chove todo o ano, em 
eterna primavera.

Os aborígines das montanhas usa
vam a escala pentafônica: ré, fã, sol, 
lá, dó, escala menor, que se transfor
mava em maior, quando o ré grave 
passava a ser a nota mais aguda. 
Julga-se que tenha, vindo da Asla. Luis 
Moreno, entre outras melodias, apre
senta uma, yupaichishca que diz ser 
original autóctone:

t"* m]" í~ ~1 ' r1 t r

r |. & j  i^ j j
O yumbo é a mais desdobrada dan

ça india, espécie de suite ou quadri
lha de sete núm., um para cada dia 
da semana das festas de setembro, 
celebradas pelos aborígines de Cota- 
cachl. O tamborzinho marcava apenas 
cada semínima do compasso:

A região oriental está coberta de 
bosques seculares que se perdem no 
horizonte, sendo tudo excepcional: ár
vores gigantescas, madeiras preciosas, 
frutos variados, animais ferozes, flora 
e fauna exuberante. Onde podiam vi
ver duzentos milhões de homens, só
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vivem poucas milheiros-de indios que 
se digladiam mutuamente. Sua músi
ca é mais singela, limitando-se a pou
cos intervalos melódicos, multo dife
rentes dos cantos dos índios da serra; 
êstes preferem o tom menor; aquêles 
o maior.

Falecendo em 1525 (pouco depois da 
descoberta do Brasil) o sábio e pater
nal imperador de Cuzko, Huaina- 
Cápac, seus filhos Atahualpa, inteli
gente e bondoso como o pai, e Huás- 
car guerrearam-se, sobrevindo logo a 
conquista espanhola. Quito e a mú
sica estavam no apogeu. Os indios, 
como ainda hoje, sabiam fabricar ins
trumentos, flautas, pífaros, rondado- 
res, etc. Os espanhóis trouxeram ou
tros: buzinas, cornetas, etc. Em breve,: 
missionários ensinaram cantos e mús., 
sem que houvesse um ensino metódico 
em escola de mús. organizada pelos 
conquistadores espanhóis. "Para se 
tornar mais fácil o atrativo e a apren
dizagem da mús., os missionários 
adaptavam melodias indígenas, sagra
das e profanas, aos cânticos relig.; 
êles compunham sôbre a escala pen- 
tafônlca menor".

“A música dos índios, verdadeira
mente autóctona, era monódlca. Os 
indígenas não conheceram nem sequer 
suspeitaram da harmonia. Quando 
ouviram os espanhóis executar sons 
simultâneos na harpa e no órgão, fi
caram pasmados de admiração; e des
de então começaram a usar em seus 
yavarís e sanjuanitos a combinação 
de terceiras simultâneas, que ficaram 
estabelecidas como regra inviolável 
até nossos dias".

“Em 1555 fundaram os Franciscanos 
de Quito, em seu convento, o colégio 
de S. André, onde ensinavam a ler, 
escrever e, além de certas artes e ofí
cios mecânicos, a música". Tornou-se 
célebre entre os alunos Cristovão de 
Caranqui, o “Cristovãozinho", que ti
nha voz formosíssima e tangia primo
rosamente o órgão.

Embora tivessem nesse tempo os es
panhóis alguns de seus maiores com

positores, sua influência, através do 
pequeno número de espanhóis no E., 
não podia ser grande; contudo a esca
la pentatônica cedeu à da atual, e 
surgiram o yavari e o sanjuanito, com 
dois períodos, em vez de um, como até 
então. Eram melodias que resultaram 
da fusão da mús. autóctona com a es
panhola. Assim El Danzante era exe
cutado pelos autóctonos de Yaruquies. 
Cacha e demais povoações da provín
cia de Chimborazo, na festa do Corpo 
de Deus e de vários Santos durante o 
ano, sendo tocado por um pífaro de 
cana e três ossos, chamado pingulo, 
e um tamboril grande que marcava o 
ccmpasso nesse ritmo:

I J J j  j i
Os dançantes, na festa, apareciam 

rica e fantàsticam, vestidos, com xa
le de côres ao pescoço, coroa de ma
deira forrada de papel prateado na 
cabeça e penas de côres, com chtt-chil 
(guizos) nos tornozelos, avental coa
lhado de moedas de prata, luvas bran
cas, e adaga na mão direita.

“Nossa mús. indígena — diz Moreno 
— é preincaica, como o é também a 
indígena do Peru”. A música abago

talvez tenha seu nome dos abagos, 
índios mascarados que, na oitava do 
Corpo de Deus, tomavam uma desfor
ra póstuma, fazendo Atahualpa sair 
vitorioso sôbre Pizzarro.

www.obrascatolicas.com



233 Equador

O 1.° Bispo de Quito, D. Garci Diaz 
Arias, vindo em 1550 de Lima, trouxe 
consigo alguns mús. espanhóis, para 
ensinar violino, flauta, etc., aos jovens 
índios, seguindo-se o estudo de outros 
ixistr., clarinete, oboé, citara, saltério, 
harpa, guitarra, tornando-se esta o 
mais popular.

As danças carnavalescas de hoje, se
gundo Moreno, são restos de antigas 
danças rituais dos indios, partilhadas, 
antes da implantação do cristianismo, 
por tcdo o povo.

Na música erióla ainda se usa o 
aIbazo (alvorada), ao raiar da aurora 
das festas rellg.; o estilo era influen
ciado pelos negros vindos da África 
que souberam impor aos índios seus 
instr. barulhentos: bombo, cununu, 
huassá, etc., com que acompanhavam 
a marimba, trazida da terra africana. 
Na proporção de os negros serem 
absorvidos pelos índios, os seus instr. 
foram substituídos pela guitarra e a 
bandorra, existindo a marimba só on
de os negros se mantiveram. Nesses 
distritos, "o descanso é a sua maior 
delicia... Se, porém, essa preguiça em 
forma humana ouve um golpear rítmi
co sôbre üm caixão ou em uma porta, 
salta e faz tantas piruetas como um 
mico, parecendo um cabrito, esquecen
do de tudo e não pensando em outra 
coisa senão dançar. Não interessa ao 
negro que uma composição seja bem 
feita... o que lhe interessa é que te
nha ritmo para dança, e nada mais” .

O P. José Chantre e Herrera (His
tória das missões da Comp. de Jesus 
no Maranhão espanhol) dá dados ins
trutivos sôbre o trabalho de seus con
frades. O P. Bernardo Zurmillen, mis
sionário da Laguna, conseguiu com 
seu côro de índios resultados que fo
ram postos ao lado de coros europeus. 
Quando nomeado superior das mis
sões, o P. Zurmillen procurou implan
tar em tôda a parte o amor à música.

O P. Wenceslao Brayer, além de 
manter um côro brilhante, ensinou to
car violino e providenciou pelo conhe
cimento de outros instr. Seus confra

des fizeram com que indias formados 
no canto e na mús. instr., se dedicas
sem depois ao ensino das mesmas 
matérias.

O P. Francisco Xav. Zefiris formou 
um conjunto de flautas, cornetins e 
clarinetes para acompanhar os indios 
divididos em dois coros. Em S. Joa
quim de Omaguas, a mús. florescia 
desde 1723, ao ponto de os jameos, 
recém-civilizados, aos bandos saírem 
das selvas, para ouvir os garotos oma
guas cantar na Igreja. O sarampo re
duziu a população omagua à metade 
da população, tendo ficado só três 
bons cantores e um violinista; o P. 
Martino Iriarte recomeçou, então, o 
ensino da música até formar, em dois 
anos, novos elementos. O missionário 
de S. Joaquim, P. Manuel Uriarte, en
sinou os meninos de seu povoado, como 
os que vinham de Pevas, de Nepeanos 
e de S. Régis, tanto que, passando ã 
conquista dos iquitos, deixou entre os 
omaguas bom núm. de cantores, 4 vio
linistas e 2 harpistas.

Os padres Jaime de Torres e Xavier 
Veigel estenderam ainda a obra de 
formação mus., como em S. Paulo de 
Jameos, Napeanos fizeram seu prim. 
missionário, P. Vahamonds e os que 
o seguiram no cargo, dando-se outro- 
tanto em S. Xavier de Uranias. Em 
1708, graças ao P. Vahamonde, tam
bém os índios de S. Inácio de Pevas 
tinham bons cantores e tocadores de 
harpa e violino para as funções nas 
igrejas. Em Napo cantava-se nas quin
tas-feiras e nos domingos a S. Missa; 
nos sábados a Salve Regina e as ladai
nhas, cantando-se às vêzes estrofes 
em qulchua.

Por admiráveis que fôssem êsses re
sultados, foram destruídos bàrbaram. 
com uma penada de Carlos III que 
decretava a expulsão dos Jesuítas dos 
domínios esp.; desfeitos os frutos de 
130 anos de evangelização... A pró
pria indústria levou golpe mortal. 
Pouco a pouco, a fabricação de órgãos, 
ensinada por jesuítas, franclscanos, 
etc., fizera com que mesmo igrejinhas
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humildes tivessem o seu ÓRGAO, ten
do sido um dos primeiros dum fran- 
ciscano de Quito, descrito por Fr. Diogo 
de Córdova Salinas (Crônica da reli
giosíssima Província dos Doze Após
tolos do Peru) :  "raro no trabalho, 
misturas e vozes, ocupam dezesseis 
castelos os seus canudos dos quais, 
sendo inúmeros, o maior dêles tem 
18 palmos de comprimento e 4 de 
abertura. A suavidade de suas vozes 
ao tocar, sua variedade e doçura ar
rebatam o espírito para louvar a Deus 
que por instr. de tão maravilhosa obra 
escolhera a um frade menor que já 
havia feito outro órgão” .

São citados como construtores de 
órgãos: Quirola de Ambato que, em 
1816, fêz Um em- Rlobamba, para a 
Igreja de Calpl; — Antônio Est. Car
doso que, em 1730, fabricou o da Cate
dral de Cuenca que ainda funciona 
em boas condições.

Aumentando o contato com a Penín
sula, desde meados do século XVIII 
foram introduzidos o minueto e outras 
danças. O festejado guitarrista Anto- 
nio Soler, de Sevllha, radicou-se em 
Cuenca, deixando um bom discípulo: 
Miguel Espinosa que, por sua vez, ensi
nou o filho; Santiago N. Chaves, resi
dindo em Otavalo, difundiu a mús. na 
província de Imbabura.

A introdução dos precursores do 
piano, cravo, espineta, etc., parece 
duvidosa.

A INDEPENDÊNCIA, pregada já em
1809, trouxe novos impulsos. O agos- 
tiniano Frei Tomás de Mideros y 
Mino, nascido em Quito e discípulo de 
seu confrade ital. Fr. Mariano da Cruz, 
aperfeiçoando-se na música, por 4 
anos, com um jesuíta esp., fundou, em
1810, ém Cuenca, a prim. ESCOLA de 
mus. do pais, formando numerosos 
discípulos, entre os quais os violinistas 
Juan Bastidas Inácio Mino, sendo êste 
ao mesmo tempo o mais hábil organis
ta da época; Manuel Checa, harpista; 
Frei Francisco Fraga, 1.° tenor da ca
tedral e professor de canto gregoriano.

Organizada a escola de música do 
P. Mederos, apareceram logo mais

três, tôdas de discípulos do francisca- 
no esp. Fr. Francisco da Caridade, a 
saber de: D. José Mino, D. Crisanto 
Castro e do irmão franclscano Fr. An- 
tonio Altuna.

Sabe-se dêste último, cuja escola 
funcionava no convento franciscano 
de Quito, que formou bons discípulos, 
como o agostlniano Fr. José Viteri e o 
irmão franciscano Fr. Mariano Baca. 
Em 1811, Fr. A. Altuna ganhou por 
concurso (contra o P. Mideros) o lu
gar de organista da catedral. Falecen
do em 1816, foi substituído por D. Cri
santo Castro no cargo de mestre- 
capela da catedral; êste, bom cantor 
e violinista, deixou obras sacras, como 
um TE DEUM famoso.

O aparecimento da prim. banda, 
com a chegada do batalhão “Numan- 
cia” , em 1818, foi um acontecimento, 
despertando o gôsto por êsse gênero, 
dando-se outrotanto com a vinda dos 
prim. cantores de ópera, pelos anos de 
1818 a 20, ouvidos no teatro do colégio 
de S. Fernando em Quito.

LIT. — Luis Moreno, La Música en 
el Ecuador (em Gonzalo Orellana, “El 
Ecuador en cien anos de Independen- 
cia, 1830-1930” , v. 2, p. 187-276, Quito); 
— P. José Chantre e Herrera, História 
das Missões da Comp. de Jesus no Ma
ranhão espanhol; Luiz Heitor, Dois 
Peq. Estudos de Folclore Musical, Rio, 
1938.

EQUALIZAÇAO, diz-se da correção de 
distorções existentes num disco ou 
numa fita magnética, ou mesmo numa 
transmissão radiofônica; de um modo 
geral, os discos têm suas freqüências 
graves atenuadas e as agudas acen
tuadas. Conseqüentemente, um siste
ma sonoro que qualifique como de 
alta fidelidade (v. êste) deverá con
trolar e compensar tais falhas, agindo 
no sentido oposto, isto é, acentuando 
os graves e atenuando os agudos. Cada 
companhia gravadora de discos tem as 
suas próprias características de distor
ção, ou melhor, tinha. Em 1954, me
diante um acôrdo entre as maiores 
firmas americanas, todos os discos 
passaram a ser equallzados de acôrdo
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com a curva RI A A, Isto é, de acôrdo 
com uma só característica estabelecida 
pela Recording Industry Association of 
America. Todo bom pre-amplificador 
(v. êste) deve ter um botão que per
mita equalizações automáticas de 
acôrdo com a curva RIAA e as demais 
existentes, LON (dos discos “London"), 
COL (dos discos “Columbia” ) , etc.

EQUILÍBRIO. A arte não dispensa 
o e.; basta lembrar seu papel visível 
na arquitetura. Sem e. é dlficil que 
uma composição agrade; sem êle, tam
pouco pode agradar a execução. “Se 
a perfeição absoluta, escreve F. Lopes 
Graça (Reflexões sôibre a Mús., p. 77), 
é inacessível, não o é o e. que, longe 
de constituir uma virtude mediana 
...é , antes, uma vitória da razão, da 
inteligência, do bom gôsto, do senso 
critico sôbre o impulso natural, o es
pontâneo e o instintivo — admiráveis, 
sublimes, sem dúvida, quando o artis
ta é genial, insuficientes, porém, quan
do se trata de artistas em que a intui
ção, a graça, é inferior às faculdades 
intelectlvas... Êste e., êste classicis
mo é ..defeito para o grd. público, 
que não pode, de tôda a evidência, 
apreciar justam, a serenidade de tal 
arte; virtude, e virtude eminente, p. 
aquêles que sabem compreender e sen
tir quanta elevação, quanta seriedade, 
quanta perfeição, mesmo humanamen
te relativa, essa arte encerra na sua 
goetheana contensão” .

EQUISSONÂNCIA, consonância de 
sons muito semelhantes como as de 
oitavas.

ERAGYE, E’RÂQYEH, ERAKYEH, 
(de “Erâq” ou “Irak"), espécie de oboé 
persa e árabe, de uma só peça de 
madeira, com 7 orifícios.

ERBE (DAS) DEUTSCHER MUSIK. 
"A Herança de Música alemã” é a con
tinuação de Denkmàler, desde 1935. 
Consta de 2 partes: Reichsdenkmale, 
obras de importância geral; e Land- 
schaftsdenkmale, de significação local.

São das primeiras ("Monumentos 
do Reich” ) : Alt-Bachisch.es Archiv, 
motetes; — idem, Cantatas; — Joh.

Chr. Bach, Quintetos; — Glogauer Lie
derbuch. 2 v.; — Gruppenkonzerte der 
Bachzeit; — Lautenmusik des 17/18. 
Jahrhunderts; — Orgelchoräle um J.
S. Bach; — Senfl, 2 v.. Motetes e Mis
sas; — Telemann, Pimpinone; — 
Trompeterfanfaren (Schünemann);

Pertencem às segundas ("Monumen
tos de paisagens” ) : Bruhns, Kirchen
kantaten, 2 v.; — Demantius, “Neue 
teutsche weltl. Lieder” ; — J. W. 
Franck, Die drey Töchter Cecrops’ ; — 
Herbst, 3 mehrchörige Festkonzerte; 
— Hochzeitsarien u. Kantaten Stet
tiner Meister nach 1700; — Kusser, 
Arien... aus “Erindo"; — R. J. Mayr, 
Ausgewählte Kirchenmusik (Mús. sa
cra ); — Moritz Landgraf von Hessen, 
Ausgewählte Werke; — Preussische 
Festlieder; Rust, Werke f. Klavier u. 
Streichinstr.; — J. Schultz, Musikali
scher Lustgarte, 1622.

EREMO, "dança dos índios nahuquis 
(Steinen)” . (C. Gondim).

ERESCHKIGAL, divindade da Babi
lônia.

ERGRIFFEN, al., comovido.
ERHABEN, al., sublime.
ERKHSIEN, v. ur-keen.
ERQUE, espécie de longa e estreita 

trompa usada no norte da Argentina, 
e descrita por Gallace (Boletín Lati- 
no-Americ. de Mús., t. II, 1936, p. 67- 
71). O tubo, de 2Vfe a 3 m. de compr., 
de um lado tem um recorte, p. a em
bocadura; na outra extremidade, uma 
campana, lembrando o cachimbo. O 
tubo está protegido por finas tiras de 
tripa. O tocador experimentado obtém 
certa variedade tonal, mas as figuras 
melódicas e os acentos rítmicos se re
petem muito, tendo por compensação 
o timbre exótico e a aplicação p. lnstr. 
de acompanhamento. A mús. do e. 
guarda fiel construção pentafônica. 
Só por exceção é usado como lnstr. 
solista; costuma reunir-se a peq. ou 
grds. conjuntos da mesma família, re
forçados por quenas, sikuris e caixas.

ERUBIA, “terrível buzina que soava 
no meio dos combates dos indios (Dr.
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M acedo). . .  Todos os outros (autores) 
escrevem inubia” (v. estai. C. Gondim.

ES, al., mi bemol; — ES DXJR, escala 
ou acorde de mi bemol maior; — ES 
MOLL, idem de mi bemol menor.

ESCALA, série de notas na sua or
dem natural, como seja: dó, ré, mi. fá, 
sol, lá, si, dó, e. chamada natural ou 
tonal. Escalas com os mesmos interva
los entre as notas podem ser construí
das sôbre qualquer outra nota, me
diante os acidentes sustenido e bemol. 
Partindo sempre da dominante (a 5.a 
nota), acrescenta-se cada vez um sus
tenido. Assim: a escala da dominante 
de dó, isto é de sol, tem 1 sust.; a da 
dominante desta, ré. tem 2; — da do
minante de ré, que é lá. tem 3, e assim 
por diante. Inlclando-se a nova escala 
com a subdominante, em lugar dum 
sustenido é acrescentado um bemol; a 
escala de dó não tem acidentes; a da 
subdominante, fá, tem 1 bemol; a da 
subdominante de fá, isto é si bemol, 
tem 2; da subdominante seguinte, mi 
bemol, tem 3, e assim por diante.

A e. baseada em lá é chamada me
nor: lá, si, dó, ré, mi. fá, sol, lá; em
bora essa escala não tenha, como a de 
dó, nenhum acidente no princípio da 
pauta, a sétima é elevada melo tom: 
sol sustenido, acidente que só se escre
ve, no correr da peça, onde ocorre o 
sol. Partindo-se da dominante de lá, 
para formação de nova escala menor, 
acrescenta-se (do mesmo modo como 
nas escalas maiores) cada vez um sus
tenido; assim a escala de mi menor 
tem 1 sustenido; a de si tem 2; de fá 
stist. tem 3, etc., e partindo, para for
mação de novas escalas menores, da 
subdominante, vai cada vez um be
mol; em ré, 1; em sol, 2; em dó, 3, etc.; 
em todos êsses casos, o 7.° tom da es
cala sempre é elevado meio tom.

No modo menor não existe unifor
midade na colocação dos acidentes, 
tanto assim que, para evitar a segun
da aumentada (fá natural e sol sus
tenido) se usa uma e. chamada meló
dica que, na subida, eleva também o
6.° degrau (fá) por meio tom: lá, si,

dó. ré, mi, fá sust., sol sust., lá; 
em compensação, na e. descendente 
suprime ambos os sustenidos geral 
mente: lá, sol (natural), fá (nat.) 
mi, etc. Como característico não pou 
cos compositores (Mendelssohn, op. 25 
etc.) conservam na forma descenden 
te a da escala ascendente: lá, sol sus
tenido, fá, mi, etc.

É fácil verificar que a e. maior dis
põe de duas partes (2 tetracordos) 
perfeitamente iguais nos seus inter
valos:

it, n . «t it, jit vít. jtt,

Além da e. maior e menor há uma 
terceira: a cromática que aproveita 
tôdas as notas do teclado, que são
tôdas de melo tom:

As escalas gregorianas (v. canto 
gregor.), dispensam os acidentes. Não 
surpreende, nesse caso, que se tenham 
construído escalas que não se conten
tam com os citados: os ciganos mo
dificaram a e. menor, elevando tam
bém o 4.° degrau meio tom:

íítiTjáT̂ Tiát-
Visaram com essa criação de novas 

notas atrativas o contrário da calma 
e severidade do cantochão: música 
apaixonada, insistente, impetuosa.

As escalas, conforme seus sons gra
ves, médios ou agudos, chamam-se: e.
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subgrave, grave, média, aguda, super- 
aguda.

Sôbre outras denominações v. a le
tra A (f). — L/T. — Benedicto Nic. 
dos Santos, Escôrço analítico sob o 
ponto de vista hist. e estét. musical 
(Boi. lat. am. t. II, p. 257).

ESCAPADA, nota que, em tempo 
fraco, escapa para a segunda superior, 
sem voltar ao ponto de saída.

ESCAPES, v. piano.
ESCOCESA, dança viva em compas

so de 2/4.
ESCOLA, a) estabelecimento de en

sino; — b) conjunto de alunos e pro
fessores; — c) conjunto dos adeptos 
dum mestre; — d) concepção técnica 
e estética da arte, seguida por vários 
artistas; — e) sistema, experiência, 
exemplo.

Já na educação geral dos gregos, à 
música coube papel importante. O cris
tianismo, em seguida, olhou mais para 
o lado prático: a formação de canto
res sacros (Schv)arz-Reitlingen\ Mu- 
slk-ABC). Vários países providencia
ram por uma educação musical da 
Infância, partindo da canção popular, 
às vêzes acompanhada pelo professor 
ao violino, Blockflote, violão ou piano; 
canções a mais vozes e cânones a 2 
partes despertam o Interesse pela har
monia. Em outras partes é favorecido 
o estudo de instr. "de cultura” : violi
no, violoncelo, flauta, plano, etc., cu 
de caráter popular: violão, bandolim,

Blockflöte, etc., formando-se orq. es
colares (v. Conservatório).

H. Vila-Lobos conseguiu introduzir 
nas escolas o canto orfeônico (sem 
acompanhamento) a 1, 2 e mais vo
zes; (v. Conservatório).

LIT. — Leonila Linhares Beutten- 
inüller, O Orfeão na Escola Nova; — 
Ceição de Barros Barreto, Côro Orfeão.

ESCOLA NACIONAL DE MÜSICA; 
mais de uma vez, mudou de nome e 
de local. Fundada por Francisco Ma
nuel da Silva sob o nome de Conser
vatório, chamou a atenção do Qovêr- 
no que, a 27-XI-1841, concedeu pelo 
decreto legislativo n.° 238, “à Socieda
de de Beneficência Musical por espaço 
de 8 anos, duas loterias anuais, cujo 
produto deveria ser empregado em 
apólices da Divida Pública, para fun
do da manutenção do Conservatório" 
(/. Queirós, Origem e Evolução da 
Mús., p. 125). As bases dêste “ foram 
estabelecidas no decreto n.° 496, de 
21 de jan. de 1847” com estas cadei
ras: 1) Rudimentos, preparatórios e 
solfejos; 2) Canto p. o sexo masculi
no; 3) Rudimento e canto p. o sexo 
feminino; 4) Inst, de corda; 5) Ins
trumentos de sôpro; 6) Harmonia e 
composição. O conserv. foi instalado, 
a 13 de agôsto de 1848, numa das salas 
do pavimento térreo do Museu Na
cional.

As aulas do sexo fern, funcionaram, 
desde 10-XI-1853, no Colégio da Socie
dade Amante da Instrução, havendo 
nova organização por decreto de
23-1-1855. Não satisfazendo, o Cons. foi 
anexado, como V seção, à Imperial 
Academia de Belas Artes. A portaria 
de 20-IV-1857 estabeleceu as instru
ções para os "alunos do Cons. que 
forem mandados estudar à Europa, 
como pensionistas do Estado”, sendo 
designados os alunos Henr. Alves de 
Mesquita, Carlos Sev. Cavaller Dar- 
billy e, depois, o mais célebre: Antô
nio Carlos Gomes.

Precisando o Cons. de casa apropria
da, passou para um novo prédio inau
gurado a 9-1-1872; Com o advento da
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República resolveu-se a separação do 
Cens. e da Academia de Belas Artes, 
sendo a reforma daquela elaborada 
por Leop. Mlguez, Alfredo Bevllacqua 
e Rodrigues Barbosa. Aceita sem res
trições, foi sancionada a 12-1-1890, sen
do aprovado novo regulamento em
24-X-1890, passando o Cons. a chamar- 
se Instituto Nac. de Música, e êste, 
mais tarde, Escola Nac. de Música.

Seguiram-se na direção Franc. Ma
nuel da Silva, 1848-65; Dr. Tomás Go
mes des Santos, dir. interino. 1869-80; 
Dr. A. Nicolau Tolentino, 1880; Ernes
to Gomes Mala, 1889; Leopoldo Mi- 
guez, 1891; Alberto Nepomuceno, 1902; 
Henrique Oswald, 1903; novam. A. Ne
pomuceno, 1906; Dr. Abdon Milanez, 
1916; Alfredo Fertin de Vasconcelos, 
1923; Luclano Gallet. 1930; Guilherme 
Halfeld Fontalnha, 1931; Ant. de Sá 
Pereira, 1938; Joanídia Sodré, 1946.

Foram interinos: Francisco Alfredo 
Bevllacqua, A. Duque Estrada Meyer, 
J. A. Barrozo Neto, Francisco Braga, 
Dr. Godofredo Leão Veloso, Agostinho 
Luiz de Gouvêa.

ESCRITA MUSICAL, a fixação de 
sons. Esta, segundo Johannes Wolf: 
Handbuch der Notationskunde, I p. 
(Leipzig), não é anterior, quanto se 
saiba, à época clássica dos gregos. A 
exemplo da palavra, que se encontra 
em fôlhas, casca, sêda, Unho, madei
ra, marfim, barro cozido, vidro, bron
ze, chumbo, cobre, cêra, papiro, per
gaminho e papel, a escrita musical 
dispõe mais ou menos dos mesmos 
portadores de idéias. Wolf cita a pedra 
que, na antigüidade, mostrava nas pa
redes do Tesouro ateniense de Delfi 
os hinos de Apoio, — e num pedaço 
de coluna em Tralles, na Ásia Menor, 
o canto de Seikilos. Uma mesa de An
tônio Paulini, de Livorno. com a data 
de 1732 gravada na pedra, traz 16 
compassos duma dança. Outra, de Am- 
berg, de 1590. perpetuou um canto sa
cro a 6 vozes. Cobre e madeira, mesmo 
abstraindo de tipos de impressão, con
servaram-nos muitos monumentos mu
sicais do passado. Não poucos vitrais

da Idade Média (como da Beauchamp 
Chapei em Warwlck) e panos de altar 
ou de mesa legaram-nes músicas anti
gas (como um de 1568, no Museu de 
Artes ApUcadas, em Berlim); lenços 
com músicas não desapareceram nun
ca da moda. O papiro egipclo, fazendo- 
nos subir à música da antigüidade, 
precedeu o precioso ipergaminho, a 
princípio preparado pelos monges, 
mais tarde por especialistas que os 
alemães chamavam de Pergamenter 
ou Permenter. Dos sécs. VII a XIV, a 
importância do pergaminho cresceu 
para ceder, mais tarde, ao papel, mais 
barato, e cuja invenção é atribuída 
aos chineses, dos quais os árabes 
aprenderam a fabricação levando-a 
para a Europa. Na Espanha, as pri
meiras fábricas de papel datam do 
séc. XII; desde o século XIII, o papel 
costuma ter “marcas de água”, que 
heje nos permitem concluir, juntam, 
com outros fatores, para a época e. às 
vêzss, o lugar da fabricação. (Veja-se 
Briquet: L&s filigranes, com as mar
cas até o séc. XVI, e os estudos de 
Heitz).

Contudo, o critério mais seguro para 
determinar a época e procedência 
duma composição são a escrita das 
palavras e dos sinais de música. As 
letras, para não falar de tôda uma 
série de classes diferentes,’ distinguem- 
se entre maiúsculas e minúsculas, en
tre letras de livro (colocadas uma ao 
lado da outra) e cursivo (unidas). As 
abreviações, usadas geralm. só no meio 
e no fim das palavras, aumentam de 
núm. na proporção de se aproximar o 
século XV. Usavam-se muito uma es
pécie de virgula (à altura da letra) 
pelo r; um s ondulado, sem ponto, por 
er ou re; um laclnho por is; um quase 
2 por us; um sinal semelhante a 2 por 
ur; um r cortado no fim por um tra
vessão (inclinado) ou seguido dum la- 
cinho. por rum. etc.; risqulnho hori
zontal sôbre uma letra indica a falta 
dum m ou n ou de outra letra, como
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Abreviações medievais do texto 
segundo Johannes Wolf

> • —  con, com, cum ‘h- , =  nihil
* =  et H =  hie, haec
è d =  aliquid % =  haec, hoc
s7ä =  anima h5 =  habet

=  aliquando k c =  hie, hoc
a rm ? =  harmoniam A c =  hoc, homo
B . =  Beatus A re =  habere
bn =  bene A c =  habet
cs =  circa 1- —- idest
e =  con Ú9 =  illius
cã =  causa l =  ita
9 r =  communiler i 2 =  igitur
9* =  consequens i d =  illud
D* =  contra u f =  idem
ju ír e r =  communiter silo =  Jesus

<*5 =  debel LA'rm =  Jerusalem

â t =  dedi / ? =  item
d  n r =  dicunlur r =  vel

=  ae * =  laicus
e =  est h == licet
ec* =  eciam 771 =  mihi
é è =  esse m 9 =  minimus
a =  cliain ttiBti " =  mullipliciler

e ? u i0 =  e conuerso 771 f i =  martyris
f r =  fraler n =  non

3 =  igilur TV =  enim

y =  ergo 71* =  nec

3 =  genera n3 =  neque
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Abreviações medievais do texto 
segundo Johannes Wolf

n =  nisi, nemini
h

=  quasi
nccS =  necessária (pi =  quando, quoniam
n»3 =  neque r* =  ratio, responsio, recto
o° =  omnino,oratio, opinio rod* -= respondit
02 =  obiicitur, ostcnditur fò =  ratio
0T3 =  oinnem X =  scilicet
óia =  omnia Sß =  sed
om pc =  omnipolens £ =  supra

P =  per, par, por SÒ' =  sub

P =  pro fc . =  scilicet

P =  prae rdiß =  scilicet

P =  pra nr =  simul

P 9 = : pOSt Siüâ =  syllaba

P5 =  patet Snia =  sententia
— probabililer V =  tenet

p n s =  praesens, penes t n =  tarnen
pcca =  peccata tn =  tarnen

? =  quae tin =  tarnen, tanturn
=  qui & =  ubi

9 =  qua d =  uero

%
?

=  quid, quod uidß =  videlicet
=  quam uiß =  videlicet

9Z
=  quia VIe* =  videlicet

P
=  que U t =  vel

q m- =  quondam /O =  vero

V =  quoque
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mãdãdo por mandando; nã por nam; 
Irâ por littera; o mordente (v. êste) 
por cima duma letra substitui sílabas 
que terminam com a, como p por.pra; 
m por matéria; gn por genera. Peque
na vogal ou letra em cima de outra, 
significa sílaba suprimida, como ló por 
loga,agsce’ por agnoscere.

Wolf apresenta conjuntos de abre
viações (sempre latinas), cuja consul
ta muito poderá auxiliar quem, na Bi
blioteca Nacional, fôr examinar ma
nuscritos da Idade Média: (GRAV. às 
páginas 239 e 240).

É preciso notar que as abreviações 
diferem segundo o século, permitindo, 
por isso, valiosas conclusões para a 
época do respect. manuscrito. Presta
rão serviços nesse terreno difícil, 
Chroust: Monumenta palaeographlca; 
— M. Ihm: Palaeographia latina; — 
Wattenbach: Schriftwesen im Mlttel- 
alter; — Paoli: Lateinische Palaeo- 
graphie; — Steffens: Lateinische Pa- 
laeographie; — Walther: Lexlcon Di- 
plomatlcum; — Chassant: Dictionnai- 
re des Abrévlatlons; — A. Cappélli: 
Lexicon Abbrevlaturarum; — H. Rie- 
mann: Studlen zur Geschichte der 
Notenschrift; — E. Daxrid e M. Lussy: 
Histoire de la notatlon musicale de- 
puis ses origines; — Abdy Williams: 
Story of Notatlon; — Guido Gasperi- 
ni: Storia delia Semlografla Musicale.

A e. m. mais antiga parece ser a 
que se serviu de letras do alfabeto; 
encontra-se entre os gregos e mante
ve-se, no ocidente, até o século X  dep. 
de Cristo. Neste ano surgiu uma nova, 
feita ccm as 7 primeiras letras do 
alfabeto: A, B, C, D,- E, P, G para as 
7 notas da escala diatónica, não tendo 
a significação de hoje, mas correspon
dendo à nossa escala de dó, ré, ml, fá, 
sol, lá, si.

Graças à invenção ou organização 
da pauta musical (de linhas horizon
tais paralelas) por Guido de Arezzo,

pelo ano dè cêrca de 1025.. a escrita 
por letras foi aos poucos abandonada-

A e. m. por acentcs abrange tôda a 
família de notações por neumas, cuja 
origem foi disputada. Wolf diz que 
Coussemaker compreendeu Instintiva
mente o conexo dos neumas com os 
acentos gramaticais, no que o segui
ram, com novos resultados, os Benedi
tinos de Solesmes. O. Flelscher, Metal- 
low e Thibaut. “Há dois fatores que 
participaram na formação dos neu
mas: a arte de reger o côro de can
tores por movimentos da mão (quelro- 
nomia) e, antes de tudo, os sinais dos 
gramáticos (pneumata), havendo mui
tos contatos entre ambos os sinais que 
seguem os movimentos da voz. Surpre
ende, por natural que seja, a seme
lhança do material de sinais entre 
índios, gregos, romanos, sírios e ar
mênios” . v. neumas.

Pelo início do 2.° milênio da era 
cristã, a genial invenção de linhas 
(na pauta musical) por Guido de 
Arezzo preparou o sistema de escrita 
que, aperfeiçoado, perdura ainda hoje, 
vitorioso.

L /r. — Daviã, E. - e M. Lussy, His
toire de la Notatlon Musicale. Paris, 
1882; VIII +  212 p. (e os livros citados 
supra).

ESCRITA VISIGÓTICA, v. visigótica.
ESCULTURA E MÚSICA; seguindo 

de perto as suas irmãs de arte, a e. 
lega à posteridade reproduções elo
qüentes da % da social, religiosa, ar
tística das épocas mais remotas. Por 
ela sabemos dum timpanista da era 
sumeriana, depois do meado do 3.° 
milênio a. C. (Musée de Louvre, Pa
ris) ; — dum harpista tocando num 
sacrifício, da mesma procedência e 
época; — de préstitos inteiros de ins
trumentistas, em relevos do palácio 
real assírio em Kujundschik (as ruí
nas da ant. Nlnlve) dos séc. VIII e 
VII a. C.; — idem do palácio de Nim- 
rud, c. do séc. IX a. C.; — tocadores 
de instr. de corda e tímpanos da era 
dos persas, no séc. IV a. C.; — duma 
tocadorá ■ de- aulos e dum harpista-,
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idolos de mármore de Keros na ilha 
de Amorgos. da 2.® metade do 3.° mi
lénio a. C. (Atenas, Mus. Nac.); — to
cador de lira, flg. de mármore, c. 465
a.C. (Boston, Mus. of fine arts); — 
sacerdote de Cib°le (Archlgallus) com 
vários instr., da 1.® metade do séc. II
d. C. — préstito de Dlonislo, com mê- 
nades tocando, dum relévo de mármo
re. de 50 a. d. C.

Há tôda uma legião ou, antes, mui
tas legiões, dessas obras de documen
tação, continuada até hoje. No entan
to, a e. embelezou os próprios instr. de 
mús.. trompas da Idade Média; o céle
bre cister de Girolano Virchi (Hiero- 
nimus Brixiensis), de Brescia, 1574, 
cujo braço ostentava de um lado uma 
cabeça fantástica, do outro uma mu
lher inclinada; — a mais antiga lira 
da braccio que se conhece (de Giov. 
d’Andrea da Verona, 1511), cujas cos
tas traziam uma grd. cabeça; — uma 
violeta da arco, da Idade Média, está 
tôda coberta de figuras e obras de 
talha (Viena, Mus. de arte hist.), etc., 
etc.

Não admira que a e. seja uma das 
artes que predominam na igreja, no 
teatro e outros lugares da música; v. 
GRAV. p. 34a, b.

ESPAÇO, o intervalo entre as linhas 
da pauta, chamado também entreli
nha; a exemplo da linha conta-se o e. 
de baixo como o primeiro da pauta.

ESPANHA MUSICAL. Remonta às 
prim. eras cristãs o canto a uma voz, 
para  ̂o qual o dos judeus servira de 
modêlo (salmodia e responsórios), com 
elementos novos (hinos). A evolução 
devida às comunidades religiosas da 
Síria e do oriente próximo, foi acolhi
da em Constantinopla por S. João 
Crisóstomo, e. em Milão, por S. Ambró- 
sio, medianeiro entre o oriente e o 
ocidente. S. Isidoro, arcebispo de Se- 
vilha (570-636) colecionou melodias e 
resumiu em seu livro Etimologias as 
normas artistico-muslcals da época, 
ocupando-se também dos instr. Por 
sua vez, apresentaram coleções de can
tos: São Bráulio, bispo de Zaragoza

(651); S. Eugênio, arcebispo de Tole
do. Entraram êsses cantos no rito hls- 
pano-gótico, chamado mais tarde mo- 
çárabe (em esp. mozara.be) que che
gou ao apogeu entre 633 e 711, sobre
vivendo até a 2.® metade do séc. XI, 
quando êsse rito foi substituído pelo 
romano; (v. moçárabe).

Parecem datar do século XI as ori
gens da polifonia, possuindo Santiago 
de Compostela, em seu Código pseudo- 
calixtino, “um monumento de prim. 
fôrça que permite atribuir a êsse cen
tro de peregrinação mundial, tão des
tacada importância no terreno musi
cal, quanto tinha na arte românica ou 
na política contemporânea. À seme
lhança dos grandes santuários do orbe 
cristão (S. Martinho de Tours, S. Mar
cial de Llmoges), Santiago fazia flo- 
recer uma escola catedralicia, da qual 
a música religiosa era objeto de sério 
culto" (Andrés Araiz: Historia de la 
Música Religiosa en Espana). Já no 
séc. XIII, havia situação semelhante 
em Toledo e Burgos.

Conservam-se mais de quatrocentas 
Cantigas “ compostas por el Rey Sabio 
en loor de Santa Maria” (A. Araiz, pá
gina 52), ornadas de finíssimas ilumi
nuras e desenhos de instrumentos do 
mais subido valor iconográfico. Com 
o aparecimento da polifonia e do con
traponto surgiram numerosas compo
sições de índole dramática, ligadas 
com a liturgia, primeiras manifesta
ções do teatro espanhol. Assim, o Can
to da Sibila, “jubiloso diálogo entre 
um cantor e o povo na Noite de Na
tal", as representações alusivas aos 
Reis Magos, às três santas mulheres e 
a determinados Santos, em particular
S. Estêvão (1. c. p. 63).

Sobressaíram na parte especulativa 
da música Ramos de Pareja (nasc. 
cêrca de 1440), o valenclano G. Des- 
puig, autor da “Ars musicorum" 
(1945), Marcos Durán, de Sevilha, que 
escreveu a “Lux bella” mostrando a 
arte de sua época; Martinez de Bizcar- 
gui e Juan de Espinosa, aquêle com 
“Arte de cantu Uano e contraponto e
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canto d’organo” ; éste com “Tratado 
de princípios de mús. práctlca y teó
rica” (1520); o cego Francisco de Sali
nas (1513-1590), catedrático da música 
especulativa na Univ. de Salamanca, 
autor de 7 livros “De música” que 
mais pertencem à ciência matemáti
ca; F n y  Juan Bermudo, autor de 
“Declaración de instrumentos musica- 
les” com valiosos dados sôbre acústica 
na formação do sistema tonsl cromá
tico; Martin de Tapia, autor de “Ver
gel de música espiritual” que, no sé
culo XVI, mais se destacou pelas qua
lidades didáticas; o sevilhano Cristo
bal de Morales (1500-1553), “verdadei
ro iniciador da forma expressiva” 
(Araiz, p. 69); o citado P. G. Despuig 
(de Podlo) publicou em 1495 sua “Ars 
musicorum sive commentarlum facul- 
tatls muslcalis” , elucidando o contra
ponto; o sacerdote G. Martinez de 
Bizcargui, autor do “Tratado de Can
to llano, Contraponto y canto de ór- 
gano” (1512); Francisco Montanos, 
mestre-capela de Valladolid, autor de 
5 livros sôbre mús. (1589), um dos 
quais sôbre composição; Pedro Cero- 
ne, italiano da Capela Real de Madrid 
e autor de “Al Meiopeo” (1613); An
drés Lorente, catedrático da Arte na 
Universidade de Alcalá e autor de “El 
por qué de la música” ; o cego Fray 
Pablo Nassarre, organista de Zaragoza, 
onde publicou “Fragmentos músicos” 
(1693) e “Escuela de Música” (1724); 
publicaram ainda obras apreciadas 
Fuellana, Milán, VaUderrábano, Cabe- 
zón, Cristobal Reina, Diego del Puer
to, Molina, Montserrat e outros.

A polifonia esp. chegou ao apogeu 
em fins do séc. XV e principio do XVI. 
sob a influência dos flamengos e das 
Univ. de Salamanca e Alcalá, onde so
bressaíram Alfonso del Castillo, Diego 
del Puerto, Martin de Fuentes, Ber- 
mejo, Torres, Gallego e Ciruelo. As 
catedrais de Sevilha, Valencia, Zarago
za, Toledo, etc., conservam numerosas 
obras ant., em manuscritos e edições 
de faclstol; assim. Toledo, c. de 30 
volumes.

Juan de Anchieta, precursor dos po- 
lifonistas esp. (1450-1523) iniciou a sé
rie dos Francisco de Peiialosa, Pedro 
Femández de Castilleja, Bartolomé de 
Escobedo e, principalmente, Cristóbal 
de Morales (cêrca de 1500-1553), cuja 
obra é considerada a melhor da época 
e que “introduziu na polifonia a ex
pressão que faltava à velha escola 
flamenga” .

Juan Vásguez, além de cultivar 
obras profanas, apresentou a coleção 
Agenda mortuorum (1556). Fizeram-se 
notar o padre Fernando de las Infan
tas, os irmãos Francisco e Rodrigo de 
Ceballos, Francisco Guerrero (1528- 
1599). “encarnação mus. da devoção 
mariana de sua época” ; Francisco 
Soto de Langa. Diego Ortiz que sobres
saiu pela expressão de suas composi
ções ; o cego Antonio de Cabezón 
(1500-1566), André de Torrentes, Alon
so Lobo Osuna, etc.

É considerado o Palestrina dos espa
nhóis o oadre Tomás Luis de Victoria, 
(cêrca de 1540 a 1611), cuja obra cons
titui a culminância da polifonia espa
nhola, reunindo as qualidades mais 
nobres das artes esp. e ital.. no mais 
puro estilo sacro.

Destacaram-se ainda Melchcr Ro
bledo, Zurita. Francisco Miravete, Se
bastián Aguilera de Heredia, Pedro 
Ferrer, Juan Pujol, Mateo Flécha, o 
organista de Barcelona Alberch Vila, 
Bernardino de Ribera, Juan Brudieu, 
Juan Navarro. Francisco de Logrono, 
Mateo Femández. Pedro Ordóilez, mes
tre-capela da catedral de Palencia e 
cantor da Capela Slxtina. um dos 
membros da Comissão que no Concílio 
de Trento estudava as questões musi
cais. Baltasar •Ruiz. Bernardino Fi- 
gueiroa, mestre da capela real de Gra
nada, Pedro Sepulveda, etc. A. Araiz 
Martinez enumera muitos outros, cita
dos por estrangeires, bem como vihue- 
listas, geralm. autores de tratados.

Mantiveram polêmicas sôbre música 
Francisco Valls (1665-1747) e o jesuí
ta Ant. Eximeno; escreveram tratados 
sôbre contraponto: José de Torres, o
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padre Ant. Soler, Ant. Rodriguez de 
Hita e os padres Arteaga e Requeno.

Felipe, o Formoso, ao vir para a Es
panha em 1501, trouxe uma Impor
tante capela de cantores e mús. fla
mengos, capela conservada por seu 
filho, o Imperador Carlos V, e amplia
da; as obras escritas no século XVII 
e nos princípios do seguinte, geralm. 
"ganham com a supressão da orques
tra" (Araiz, p. 140). Em 1712 impri
miu-se em Madri a música da comédia 
lírica “Los desagravios de Troya’ , de 
Joaquim Martínez de la Roca, uma 
das prim. zarzuelas de renome.

A polifonia do séc. XVII já não 
manteve o alto nível anterior; contu
do não faltam músicos cujos nomes 
chegaram à nossa época: Comes,
Aguilsra, Torres, Peralta, Ruimonte, 
Urban Vargas, Baban, Pontac, Frei 
Manuel Corrêa, Salazar, Mateo Rome- 
ro, Micieses, José de Torres, Martínez 
Bravo, organista e pollfonista supe
rior, digno de Victoria, a quem tam
bém seguiu Teodoro Orteüs (outros 
nomes, v. Araiz, p. 146-8).

Além do Bach espanhol, Cabezón, 
há tôda uma série de organistas que 
sobressaíram a seu tempo e que, em 
parte, nos deixaram obras apreciáveis 
(v. Araiz, p. 149-161), religiosas e pro
fanas; série continuada até o presente.

Na mús. sacra dos séc. XVIII e XIX 
avultaram grd. núm. de composito
res, entre os quais José Nebra, autor 
sério e admirado; Franc. Xav. Cabo 
(1768-1832), Fr. Andrevi (1786-1853), 
Mateo Ferrer (1788-1864), Nicolás Le- 
ãesma (1791-1883) que deixou obras 
com rasgos geniais; Ramón Felx Cué- 
llar; o eminente Hilarión Eslava (1807- 
1878); B. Saldoni (autor de "Biogra
fia de músicos espanoles” ) ; o notável 
Benigno Carinena; V. Méton, Domin
go Olleta, autor de obras “tôdas elas 
eminentes" (Araiz, n. 172).

O violoncelista Pablo Casais levou 
o nome da Esp. a todo o mundo. Entre 
os muslcólogos sobressaem: Barbieri: 
“ Cancionero musical de los slglos XV 
y XVI"; Felipe Pedrell, com grande

número de obras, entre as quais dicio
nários e revistas; Don Gregorio Sunol, 
Higino Anglés, Francisco Balelló, José 
Artero, Federico Olmeda, R. Mitjana,
E. Lopez Chavarri, etc.

Entre os mais recentes são conta
dos: D. Mas y Serracant, M. Arnaudas 
(1869-1935), Saco dei Valle (1869-1932),
E. Torres (1872-1937), Cumellas Ribó, 
Sancho Marraco, Conrado dei Campo, 
o jesuíta Nemesio Otaiio, J. B. Lam- 
bert, Salvador Azara (1886-1934), Guri- 
di, padre Massana S. J., N. Almandoz, 
P. Luis Irruarrizaga (1891-1928) e 
outros.

Aumenta o interêsse pelo passado. 
M. Soriano-Fuertes fêz o histórico da 
H. m. em 4 vol. (1855-59); — Hil. Esla
va editou composições antigas: “Lira 
sacra hispana” (1869); — J. H. Riano 
escreveu: “Criticai and biographical 
notes of early spanish music”, 1887; 
— Fel. Pedrell, autor do “Diccionario 
Técnico de la Música”, com 4 edições, 
continuou as coleções de Eslava.

ESPANHOLETA, modinha espanho
la; antigo baile.

ESPÁTULA, extremidade das chaves 
nos lnstr. de sôpro, onde o executante 
apóia o dedo; é chamada também de 
cabo; — v. chave.

ESPÉCIE. “Espécies ou cifras, são 
os números autênticos, com que no 
Acompanhamento se notam os dife
rentes Acordes". (Fr. Dom. de S. José 
Varella, Compêndio de Composição, 
Pôrto, 1806, p. 18); — b) pouco de
pois, êsse autor toma e. por interva
los, dizendo que “se dividem em jus
tas, ou perfeitas, em maiores, e meno
res; em supérfluas e diminutas” (pá
gina 20).

ESPECTADOR, ouvinte.
ESPERA, pausa.
ESPETÁCULO, a) o que atrai a 

atenção; b) representação teatral, 
còm ou sem música; — ESPETACULO- 
SO, barulhento.

ESPIGÃO, cilindro de pau, geral
mente com ponta de ferro, na parte 
inferior do c.baixo, para isolá-lo do
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chão, em beneficio da sonoridade; — 
é usado também nos violoncelos.

ESPINETA, épinette, fr., Spinett, al., 
spinetta, it., ant, cravo que perpetuou 
o nome de seu construtor, o veneziano 
J. Spinetus, em cêrca de 1503. Tinha 
a forma dos pianos de cauda, dlstin- 
guindo-se nisso da virginal, que era 
de forma quadrada. Como no cravo, 
existiam numerosas variantes como e. 
áe jôgo duplo de martelinhos, e. de 
martelinhos, e. de orquestra de via
gem, em crescendo, expressiva, orga- 
nistica, surdina.

ESPÍRITO S., v. Divino.
ESPONDÍACA, v. flauta.
ESRAR, combinação de siiar e sa- 

rangi.
ESTADOS UNIDOS — São numero

sas as referências à mús. dos índios 
no séc. XVII, logo depois da chegada 
dos colonos europeus. Não poucas vê- 
zes, a voz admirável, de cantores das 
selvas parecia antes um instr., pela 
facilidade de compreensão e expres
são; indios havia que davam a im
pressão de mús. natos. Em 1882, o 
teuto-amer. Teodoro Baker, que fre
qüentara a Univ. de Lelpzig, analisou 
na sua tese impressa em Leipzig: 
Ueber die Musik der Nordamerik. Wil- 
den, 60 cantos índios, iniciando o mo
vimento que, com o apoio do govêmo, 
levou à perpetuação de cantos índios, 
no ano de 1911, em fonógrafos, discos 
e anotações na Smithsonian Institu- 
tion. 820 cantos apresentados por 
Francês Densmore constituem abun
dante material de estudos; os indios 
cantavam para determinados fins, 
dança, cura de enfermos, guerra, mor
te, etc., sendo o ritmo, complexo e ir
regular, confiado em parte aos instru
mentos: flautas, assobios, tambores 
e matracas. Por notável que fôsse a 
influência dessa mús. dos índios, ela 
foi bem limitada.

Os colonos chegados nos primórdios 
do séc. XVII, em 1607 na Virgínia e 
em 1620 em Massachusetts, por sua 
vez não dispensaram a música, embo
ra os puritanos a olhassem de soslaio,

limitando-se mais ou menos a seu sal
tério. Foi depois de 1713 que, nas igre
jas anglicanas, começou a instalação 
de órgãos. A série de compositores foi 
iniciada pelo alemão Conrad Beissel 
(1690-1768), fundador de "Seventh 
Day Dunkers’’ e da "Order of the So
litary” e banido como pletista; sua 
atividade musical foi continuada por 
Benjamin Franklin que, em 1730, pu
blicou a coleção de hinos “Ephrata” .

A organização de concertos começou 
em Boston, no ano de 1731, realizan- 
do-se o 2.° em Charleston (1732), o 3.° 
em Nova York (1738), o 4.° em Fila
délfia (1757). Aplaudiam-se os cantos 
de Hopkinson (1737-91), James Lyon, 
Billings e outros, citando-se ainda 
como compositores: Benjamin Carr, 
Alex. Reinagle, James Hewitt, R. Tay
lor, Graupner, etc.

Lowell Mason (1792-1872), composi
tor, foi um pioneiro da educação musi
cal e o organizador de "musical con
ventions” , fazendo-se notar ainda Oli
ver Shaw (1779-1848). Pelo meado do 
séc. XIX, tiveram triunfos Ole Bull, 
Jenny Lind e L. Moreau-Gottschalk 
(1829-69), nascido em New Orleans e 
falecido no Rio de Janeiro.

Fundaram-se sociedades musicals: a 
de Hãndl e Haydn, em Boston, 1815; 
Musical Fund Society, de Filadélfia, 
1820; a Filarmônica de Nova Yorque, 
1842, conseguindo influência portado
res de nomes alemães: Bergmann, 
Zerrahn, Dresel, E. T. Thomas, en
quanto um filho da Boêmia, A. Philip 
Heinrich (1781-1861) se inspirava em 
coisas da América.

H. Fry (1813-64), além de outras 
obras, escreveu a l.a ópera amer., "Leo
nora” (levada em Filadélfia em 1845), 
uma segunda: "Notre Dame de Pa
ris” (1864); G. F. Bristow (1825-98) é 
autor da ópera "Rip van Winkle” 
(1855).

Começou a influir na música dos
E. U. o negro, sua maneira de sentir, 
de falar, de viver; os plantation 
songs” de Stephen Foster, etc.; mals 
tarde compositores e cantores dos pró
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prios negros, sobressaindo os “Spirit
uals", cantos religiosos. O gênero dos 
blues, variante da mús. negra, foi po
pularizado por W. C. Handy, autor de 
“Memphis Blues” (1912), “St. Louis 
Blues”, e por outros.

O séc. XX  trouxe mudança acentua
da, surgindo centenas de composito
res, dadas as maiores oportunidades 
de publicação e audição. A qualidade, 
melhorada, tornou-se mais expressiva, 
sendo difícil classificar os autores em 
conservadores, modernos, nacionalis
tas, etc. Sobressaíram H. Hadley (1871- 
1937), Deems Taylor (n. 1885), autor 
das óperas “The King’s Henchman” e 
"Peter Ibbetson” ; C. Wakefield Cad- 
man (n. 1881), autor de baladas, ópe
ras, peças orquestrais; Rubin Gold
mark (1872-1936); Walter Damrosch 
(n. 1862); E. Burlingame Hill (n. 
1872), H. Hanson (n. 1896), David 
Stanley Smith (n. 1877), Douglas 
Moore (n. 1893), Randall Thompson 
(n. 1899).

Além dos citados, W. Apel enumera 
C. M. Loeffler (1861-1935), C. T. Grif
fith (1884-1920); Roy Harris (1898), 
Aaron Copland (1900), R. Sessions 
(1896), W. Piston (1894), Quincy Por
ter (1897), B. Wagenaar (1894), W. 
Josten (1888), A. Shepherd (1880), O. 
Luening (1900), C. Ives (1876), H. 
Cowell (1897), A. Weiss (1891); entre 
os mais novos: S. Barber (1910), L. 
Bernstein (1918), P. Bowles (1911), 
P. Creston (1906), D. Diamond (1915),
B. Herrmann (1911), Gail T. Kubik 
(1914), Menotti (1911), P. Nordoff 
(1909), Gardner Read (1913), W. Schu
mann (1910).

Cultivaram a mús. nacional C. San
ford Skilton (1868-1941), J. Powell 
(1882), Percy Grainger (Austrália, 
1882); L. Stringfield (1897). Interpre
taram a raça negra H. T. Burleigh 
(1866), R. N. Dett (1882-1943), Cla
rence C. White (1880), W. L. Dawson 
(1895), W. G. Still (1895) .

Como autor de marchas ganhou fa
ma internacional John Philip Sousa

(1854-1932); V. Herbert preferiu o gê
nero das operetas.

Alcançaram popularidade tipos pe
culiares de sincopes (dos negros), 
aproveitados no jazz (v. êste) e no 
swing, "união de musichall, dança e 
arte”, fazendo-se notar G. Gershwln, 
(1898-1937).

Em seu “Panorama da Cultura Ame
ricana” (S. Paulo, 1945), William Rex 
Crawford, prof. da Univ. de Pennsyl- 
vania, completa o quadro com êstes 
traços: “Em nossas ruas e no campo 
não se ouvem multo as vozes ricas e 
afinadas dos estudantes russos e ale
mães. Não obstante, temos a tradição 
do canto; os próprios puritanos canta
vam bastante. O valor musical de seus 
hinos, porém, deixou muito a desejar, 
e a maneira de cantar foi mais reli
giosa que artística. Uma indicação 
da atitude atual seria o fato de ser 
considerado bêbedo o adulto que canta 
em público; até existe num Estado 
um decreto que define como mendigo 
o menino que canta na rua...

"O rádio, que em grd. parte é ins
trumento de mús., tem aumentado 
até alcançar a cifra quase incrível de 
mais de cinqüenta milhões de máqui
nas. .. Nos anos recentes os progra
mas semanais da ópera Metropolita
na, da Orq. da N. B. C., dirigida por 
Toscanini, da Filarmônica de Nova 
Ycrk, e da hora Ford, têm mais de 
dez milhões de ouvintes... Pela pri
meira vez Beethoven e Franck, Strauss 
e Sibelius contam ouvintes por mi
lhões. .. durante muitos anos, a hora 
da apreciação musical do venerando 
Damrosch teve sete milhões de ouvin
tes escolares em setenta mil escolas...

"A companhia mais importante de 
vitrolas e discos informou que a ven
da de seus discos aumentou uns 600% 
entre 1933 e 1938 e que neste último 
ano vendeu uns 3.500.000 discos clás
sicos, sendo a maior parte álbuns com
pletos de sinfonias, e tc ... Além das 
bibl. públ. e universitárias que têm 
discotecas para uso do público, inú
meros grupos de amadores trocam
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discos entre si, formam clubes para 
dar concertos aos sócios...

“Quatro quintos das orq. são de 
data mais recente que a prim. guerra 
mundial; a metade fundou-se nos 
anos posteriores a 1929... há dezesseis 
(orq.) com orçamentos superiores 
anualm. a cem mil dólares, e — êste 
é o fato verdadeiram. extraordinário 
e da maior importância musical — 
há pelo menos trezentas orq. sinf. no 
país...

"A vida musical do povo norte-ame
ricano encontra apoio forte e fonte 
importante nas escolas. Para dar um 
só exemplo dum fenômeno difundissi- 
mo, a cidade de Flint, Estado de 
Michigan, de uns 150.000 hab., tem 
uma orq. em cada uma de dezoito es
colas primárias; quatrocentos estu
dantes ginasiais pertencem a bandas 
e orq. e uns cento e sessenta dedicam 
uma hora diária a cantar “a capella” , 
a melhor mús. de todos os tempos. 
Parece quase incrível a cifra de trinta 
mil orq. nas high-schools e mil nos 
colleges e universidades, ou um total 
de 1.500.000 a 2.000.000 instrumenta
listas. ..

" Works Progress Administration or
ganizou trinta e seis orq. sinf. que 
deram mil concertos com entrada 
franca ou a prêço mínimo, e talvez 
85 milhões de ouvintes assistiram aos 
concertes... Os conserv. Curtis, Juil- 
liard e Eastman oferecem ensejos 
para serem ouvidas as composições 
dos alunos, e êste último até convida 
vários compositores para serem hóspe
des da escola durante uma semana de 
ensaios.. .

"A existência de uns 1.600 composi
tores num país e o acolhimento de sua 
obra seria só um indice do nível mus. 
do povo. Mais importante é o núm. de 
amadores que se reúnem para cantar 
e tocar” .

Entre os compositores, o prof. Craw- 
ford destaca: Deems Taylor, Ernest
Bloch, Charles Martin Loeffler, Char
les Griffes, Howard Hanson. Daniel 
Gregory Mason, Roger Sessions, Wal-

ter Piston, Harl McDonald, Copland, 
George Gershwin, Roy Harris, Kousse- 
vitsky, Charles Ives, Schuman, Cresto, 
e alguns jovens de Phlladelnhia; Sa
muel Barber, Gian-Carlo' Menotti, 
Marc Blitzstein” .

Em palestra feita no Rio, a 30-8-1945, 
Gilberto Chase, ex-funcionário da Li- 
brary of Congress, de Washington, des
creveu esta que, segundo Luiz Heitor 
(“A Manhã”, Rio, 30-IX-45) é “a maior 
bibl. musical do mundo, instalada na 
que é, em têrmos gerais, como se sa
be. a maior bibl. do mundo. Hoje em 
dia, a Divisão de Música guarda em 
suas estantes perto de 2 milhões 
de peças incluindo raridades de tôda 
a espécie, entre as quais algumas úni
cas no mundo... Em 1922. o catálogo 
da Divisão de Mús. já contava cêrc:: 
de um milhão de itens, e a média 
anual de novas entradas era de 30.000.
.. .Sonneck (chefe até 1917) tinha 
agentes em tôda parte, farejando, 
comprando ou copiando peças raras 
de música” .

Além de classificações e catálogos, 
“legou-nos Sonneck obras fundamen
tais sôbre hist. da mús. nos Est. Un.” ... 
"Substituiu o Cari Engel, outro nome 
ilustre da musicología norte-am., eru
dito desdobrado em compositor e em 
finíssimo e sutil escritor. ...Graças 
aos seus esforços e à compreensão e 
generosidade dessa estupenda Mece
nas do séc. XX que é Mrs. Elizabeth 
Sprague Coolidge, estabeleceu-se, na 
Bibl., uma Fundação Coolidge e o Au
ditório Coolidge” . Êste “é um salão 
de concertos modelar, levantado den
tro do edifício da Bibl., graças a uma 
doação de 60.000 dólares, feita em 
1924 por Mrs. El. Sprague Coolidge” .

O terc. diretor foi Harold Spivacke 
que concentrou tôda a sua atividade 
na Bibl., criando o Archive of Ame
rican Folk Song e o Laboratório do 
Com, devendo êste a sua instalação a 
uma doação de c. de 40.000 dólares, 
da Carnegie Corporation. A sra. Whit- 
tal doou 5 Stradlvárius, os meios para 
construção do Wittal Pavillon, para
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conservação de instr. preciosos, re
cursos p. concertos e tôda uma cole
ção de manuscritos autógrafos de Bee
thoven, Brahms, Schubert, Wagner. 
Weber, etc. Assim é “não apenas a 
maior bibl. de mús. do mundo, mas 
um foco irradiador de atividades mu
sicais internacionalmente famosas’’.

LIT. — seg. W. Apel, W. Rex Craw
ford, etc.: Allen, Ware, Garrison, 
Slave Songs of the United States; — 
Anderson, W. R. — Musicas a Career, 
1940; — Barbeau, M. — Asiatic Surviv
als in Indian Songs (Mus. Quarterly 
X X ) ; — Bauer, Marion — Musical 
Questions and Quizzes, 1941; — Bowen, 
Kath. Drinker — Friends and Fiddlers, 
1935; — Boyd, Carlos N. — Organiza- 
ciones de maestros de mús. en los Est. 
Un. (Bol. lat. am. de mús., t. III, pá
gina 233); — Burlin, N. C. — Hampton 
Series of Negro Folk-Songs, 1918/19; — 
Burton, F. R. — American Primitive 
Music, 1909; — Clarke, Eric — Music 
in Everyday Life, 1935; — Copland, 
Aaron — Our New Music, 1941; — 
Cowell. H. — Amer. Composers and 
Amer. Music, 1933; — Curtis, Natalie
— The Indian’s Book, 1907; — Dens- 
more, Frances — Chippewa Music, 
ns. 1 e 2, 1910 e 1913; — id. Mandan 
and Hidatsa Music, 1923; — id. North
ern Ute Muisc, 1922; — id. Teton 
Sioux Music, 1918; — id. The Studie 
of Indlan-Music (Mus. Quart, i; — 
XVII; X X ) ; — Dett, R. N. — Folk- 
Songs of the Negro as Sung on the 
Plantations, 1926; — Fletcher, A. C.
— Indian Story and Song from Nortn 
Am., 1900; — Galpin, F. W. — Aztec 
Influence on Amer. Indian Instr. 
(Sammelb. d. Intern. Mus. Ges.); 
Haggin, B. H. — Music on Records, a 
new guide, 1942, 1944; — Hall, David
— The Record Book, 1940, 1942; — 
Harrison, Sidney — Music for the 
Multitude, 1940; — Hettinger. Her
man e Grant, Margaret — Amer. 
Symph. Orchestras, 1940; — Hobson. 
Wilder — Amer. Jazz Music. 1939: — 
Howard, John Tasker — Our Amer. 
Music, 2.a ed. 1939; — id. Our Ccn-

temporary Composers, 1941; — Jack
son, G. P. — White and Negro Spirit
uals, 1943; — idem, Cantos pop. de 
Norte-Am. (Bol. lat. am. de mús., t. I. 
p. 153); — Johnson, Gerald — A Little 
Night Music, 1937; — Johnson, Guy 3.
— Negro Folk Songs (cap. XXV enl 
Couch, W. T. — Culture in the South,
1935); — Kennedy, R. E. — Mellows: 
Negro Work Songs, Street Cries, and 
Spirituals; — Kolodin, Irving — A 
Guide to Recorded Music, 1941; — 
Krehbiel, H. E. — Afro-American Folk 
Songs, 1914; — March, J. B. T. — The 
Story of the Jubilee Singers, 1880; - -  
Mills, Helen Harrison — La Federa
tion Nac. de Clubs Mus. en los Est. 
Un. (Bol. lat. am. de mús., t. II, pági
na 325); — Myers, Rollo H. — Music 
in the Modern World, 1939; — Odum, 
Johnson, The Negro and His Songs, 
1925; — id. Negro Workaday Songs, 
1926; — Prode, Em. La — La educa
tion mus. por la radio en Est. Un. (Bol. 
lat. am. de mús., t. II, p. 329); — Reis, 
Clare — Composers in America, 1938;
— Royce, Edward — Música Estaduni
dense (Bol. lat. am. de mús., t. II, pá
gina 312); — Sanborn, Pitts — Amer
ican Music (cap. em Ringel, Fred. 
America as Americans Seet It, 1931);
— Sargeant, Winthrop — Jazz, Hot 
and Hybrid, 1939; — Taylor, Deems — 
Of Men and Music, 1937; — id. Music 
(cap. e, America Now, 1938); — id. 
The Well, Tempered Listener, 1940; — 
Thompson, Virgil — The State of 
Music, 1939; — Tier sot, J. — La musi
que chez les peuples lndlgènes de 
1'Amérique du Nord (Sammelb. d. 
Intern. Mus. Ges.); — id. Chansons 
nègres, 1933; — A. Prichard Moor, etc.

ESTANTE, armação de madeira ou 
metal para colocação da música a 
tocar. O desejo de dotar a casa de 
Deus do melhor que a arte sabia pro
duzir, levou a fazer e. maravilhosas, 
assim, em particular, as e. possantes 
e vistosas, com rica obra de talha, des
tinadas a sustentarem os pesados ma
nuscritos ou volumes de grds. dimen
sões, que continham o texto e as me-
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lodias do canto gregor. e que serviam 
para todo o côro ou notável parte 
dêle; chamavam-se no Brasil, facistol; 
na França: lutrin.

ESTÉTICA, a ciência do belo. Alfre
do Pinto (Sacavem) propõe (em No 
remanso do Lar) para os conservató
rios uma “aula obrigatória de e. ge
ral", de dois anos. Em lugar de seu 
programa (por ex. “ tôdas as teorias 
dos antigos” ) se recomenda uma dis
tribuição mais lógica, natural e pro
veitosa, a saber: 1.° ano: definição,
valor, fins; o gôsto; a beleza em ge
ral; na natureza; na arquitetura, pin
tura, escultura; — 2.° ano: a beleza
na poesia e literatura; na música vo
cal, gregor., lnstr., oratório, ópera.

Eugen Schmitz define a e. musical 
não como a ciência do belo na mús.. 
mas diz que abrange terreno maior: 
“a ciência do sentimento mus., da 
compreensão da mús. e de suas condi
ções, dos efeitos da mús. e de suas 
causas” .

L/T. — Grunsky: Musikaesthetik,
1907; — Möhler-. Ästhetik der kath. 
Kirchenmusik, 1910; — Paul Moos: 
Moderne Musikästhetik; — Mosel. 
Versuch einer Ästhetik des dramati
schen Tonsatzes, 1910; — Rismann: 
Katechismus der Musikästhetik; — W. 
Wolf: Musikästhetik, 2 vol.; — H. 
Goldschmidt: Die Musikästhetik des
18. Jahrhunderts.

ESTETOSCÓPIO, instrumento para 
auscultar o peito.

ESTILO, caráter distintivo duma 
mús., escrita, lida, cantada ou toca
da, caráter que varia segundo épocas, 
países, autores, assuntos e gôsto do 
público. Fala-se, assim, em e. rigoroso 
ou livre, e. de Palestrina, Mozart, 
Bach, etc., e. homofônico e polifônico; 
clássico e popular; sacro e profano; 
dramático e calmo, etc.

ESTINGUENDO, it., morrendo, quer 
dizer: diminuindo de intensidade e
andamento, principalmente no fim 
duma peça.

ESTIVE, fr., ant. expressão por 
musette.

ESTRADO, armação para côro, ban
da, orquestra.

ESTREAR, cantar ou tocar pela pri
meira vez; daí as expressões estrean
te, estréia.

ESTREITO, diz-se do acorde, cujas 
notas, com exceção do baixo, estão tão 
próximas umas das outras, que entre 
elas não pode ser intercalada outra 
nota do acorde; chama-se também 
posição unida ou cerrada, em oposi
ção à larga ou af-astada.

ESTRIBILHO, frase ou período me
lódico que se repete regularmente; 
usa-se em particular no canto popular, 
profano e sacro.

ESTROFE, grupo de versos, estân
cia; no canto, geralmente, é sempre 
igual, com o mesmo número de linhas 
e sílabas.

ESTUDO, ações do espírito, da bôca, 
das mãos, etc., para aprender: a) o
e. é indispensável para formação do 
músico e para conservação e desenvol
vimento do que conseguiu; só os leigos 
na arte se admiram que um pianista, 
violinista, etc., de valor, por mais 
aplaudido que seja, tenha que dedicar 
boa parte do dia ao e.; — b) peça 
musical, de forma qualquer, que visa 
determinada qualidade técnica ou es
tética de execução.

ÈSZD, v. ’ezel.
ETHOS, gr., "Aos modos, Gêneros e 

Ritmos davam (os gregos) poderes 
morais diferentes. Uns eram viriliza- 
dores, outros sensuais, outros enervan
tes, etc. Chamavam de e. a êsses ca
racteres moráis da Música” . (M. de 
Andrade: Comp. de Hist. da Mús., 3.a 
ed., p. 17). Embora hoje esteja aban
donada essa teoria, de todo, a mus. 
encontra meios para ser virllizadora, 
sensual, enervante, etc., como mos
tram os simples nomes: cantochão,
sinfonia, marcha militar, opereta, se
renata, valsa, samba, etc.

ET INCARNATUS EST, lat., “e en
carnou", palavras iniciais, no CREDO, 
do artigo de fé sôbre a encarnação de 
Jesus Cristo. Tendo que ajoelhar-se, a
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estas palavras, na Missa solene, o ce
lebrante ccm todos os ministros e in
clinar-se profundamente, elas costu
mam ser revestidas pelos composito
res do CREDO de mús. particularm. 
sacra, elevada e apropriada ao misté
rio do Natal.

ETIÓPIA, nome ant. de todos os paí
ses do Nilo superior: Núbia, Abessi-
nia, Somalilândia; v. Abessinia.

ETIQUÊTA, letreiro ou rótulo que 
designam o fim ou conteúdo de al
guma coisa. No órgão antigo, a e., 
dando o nome do respectivo registro, 
estava pregada ao lado dos puxado
res; nos modernos, a e. está impressa 
em porcelana no botão do próprio 
puxador ou da lâmina. Havendo mais 
de um teclado, as etiquêtas costumam 
ter côr diferente para cada grupo.

ETSCHEGE, abade geral etíope; v. 
Abessinia.

ETWAS. al., um pouco; — e. lang- 
sam, um pouco lento; e. lebhajter, uin 
pouco mais vivo; e. zurückhaltend, um 
pouco lento.

EUCARISTIA, gr., a) ação de gra
ças; — b) o SS. Sacramento do al
tar, isto é pão (e, na missa, vinho), 
transsubstanciado no corpo (e san
gue) de N. Sr. Jesus Cristo; — EUCA
RÍSTICO, adj., o que se refere ao SS. 
Sacramento, têrmo usado dos cânticos 
a Nosso Senhor sacramentado; dos 
Congressos que o glorificam; de poe
sias, obras de arte, etc.

EUCÓLOGO, a) ritual da igreja 
oriental; — b) livro com o ofício dos 
domingos e festas orientais.

EUFONIA, gr., som agradável; — 
EUFÔNICO, adj., suave, melodioso.

EUOUAE. abreviação das palavras 
latinas SAE-CU-LO-RUM. A-MEN, no 
fim do canto chamado Introitus no 
Graduale Romanum (v. êste). A letra 
u é substituída, freqüentem., por v.

EUPHONICON, a) instr. organiza
do em 1842, por Beàle e Crauzer, reu
nindo efeitos do piano e da harpa; — 
b) instr. construído em 1850 por

Vallez, contendo lâminas que vibra
vam; chamou-se também euphonium.

EÜT’HIÊN, violão chinês.
EVANGELHO, boa nova, trecho de 

uma das narrativas dos 4 Evangelis
tas, lida ou cantada na Missa, depois 
da epistola e do gradual. Em certos 
dias, faz-se também a leitura dum e. 
no fim da Missa que, no entanto, não 
é cantado.

EUSTAQUIO, TROMPA DE — v. 
trompa c).

EVOHÉ, exclamação em orgias e 
bacanais.

EVANGELIARIUM, EVANGELISTA- 
RUM LIBER, EVANGELIUM, três de
nominações latinas para a coleção dos 
evangelhos a serem cantados na Missa 
pelo diácono.

EVOLUÇÃO, desenvolvimento pro
gressivo duma idéia ou arte. “Aquêles 
que não desejam — escreve Andrade 
Muricy (Jorn. do Com., Rio, 21-4-1943) 
— que a arte seja um fenômeno vivo, 
que evolua; que se comprazem nas 
criações exclusivas do passado; aquê
les que não querem dar à arte um 
minimo de esforço, dêsse esforço tão 
facilmente despendido para assimilar 
as descobertas cientificas mais aces
síveis, como o automóvel, o avião, o 
rádio, as vitaminas e os raios X; êsses 
poderão gozar, sibariticam., para todo 
o sempre, e com exclusividade, o seu 
Chopin, abstraindo sem pena de tôda 
a vida posterior da música de Debus
sy, Ravel e Mussorgsky, até Strawins- 
ky, Prokofieff e Villa-Lobos. A êsses é 
permitido tudo tolerar, aquêle chopi- 
nismo incerto, hesitante, aquêles arre
batamentos ultra-romànticos (ainda!), 
aquelas brilhaturas lantejoulantes, 
farrapos da virtuosidade liszteana” .

"Escrever hoje — diz o mesmo, no 
dito jornal a 25-8-43 — como se vivê
ramos há um século ou há setenta 
anos, é não nos prezarmos, é falta de 
verdadeira dignidade interior. A nossa 
obrigação é viver o nosso tempo, e 
não permanentem. num museu de an
tigüidades. Apenas, devemos viver pre
servando-nos da loucura, do desvario
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d 3 nosso tempo, e só fitando, fora dêle, 
o futuro..

EXABEVA, (ayabeba), v. arrabil.
wvAQUIR, um dos predecessores do 

plano.
EXECUÇÃO, ato de cantar ou tocar, 

bem ou mal, uma música. Ter e. é ter 
a faculdade técnica de executar músi
ca difícil, tendo que sobrevir, então, a 
interpretação artística; — executante, 
quem canta ou toca.

EXÉQUIAS, conjunto das cerimônias 
litúrgicas na morte dum católico, fa
lecido em união com a sua igreja. "O 
corpo do cristão é um templo do Espi
rito Santo, o instr. para a prática de 
obras meritórias diante de Deus, e 
destinado a ressuscitar um dia glorio
samente. .. Distinguem-se dois ritos de 
exéquias, um para os adultos, isto é 
para os que chegaram ao uso da razão, 
outro nara as crianças. O prlm. obede
ce à seguinte ordem: — i) levanta
mento do corpo na casa mortuária, 
com aspersão do corpo e recitação do 
salmo De profundis; — 2) condução 
do esquife, em forma de procissão, à 
Igreja, com a recitação ou canto do 
salmo Miserere e de outros salmos pe
nitenciais; — 3) Ofício dos Defuntos 
na igreja; — 4) Missa de Requiem; 
— 5) absolvição junto ao esquife; — 
6) condução ao cemitério; — 7) en- 
têrro com aspersão (e incensação) do 
caixão e da sepultura e recitação do 
càntlco Benedictus, com cração e ver
sículos pelo defunto; — 8) volta à 
igreja com a recitação do salmo De 
profundis, versículo e oração. — A côr 
nas e. de um adulto é sempre preta.. .  
Nas e. de crianças, a côr é branca, e 
o rito consiste em ser o corpo levan
tado na casa, conduzido à igreja e ao 
cemitério e enterrado, tudo com sal
mos e orações que exprimem ação de 
graças pela entrada de uma alma no 
céu, com exclusão de todos os sufrá
gios (Ofício. Missa, absolvição) de que 
não necessitam”. (Rõwer).

EXERCÍCIO, prática, uso; a) sinô
nimo de estudo; — b) passagens ou 
fórmulas que devem ser dominadas,

como escalas, oitavas, têrças. acordes, 
arpejos, trilos, etc.; — c) EXER
CÍCIOS ESPIRITUAIS, v. retiro.

EX-LIBRIS E MÚSICA — As peque
nas fôlhas coladas na capa interna 
dos livros, contendo o nome do dono, 
geralmente com desenhos apropria
dos, estão em uso desde a Idade Mé
dia, tendo-se propagado dos conven
tos para Darticuíares e instituições. 
Desde a sua reprodução tipográfica, 
em 1470, a aceitação tornou-se cada 
vez maior, não podendo ficar alheia 
aos desenhos a idéia ou lembrança da 
música. Existem coleções formidáveis 
de ex-l. como a do conde de Lelningen, 
constando de 38.000 pequenas fôlhas, 
e a de Sir Franck, de 100.000 ex., con
servada no Museu Britânico, cujo 
exame daria uma boa base para julgar 
a freqüência do uso de motivos musi
cais para essa arte. cultivada, entre 
outros, na Idade Média, por um Dürer, 
Baldung-Grien, Beham. Holbein, Cra- 
nach, Burgkmair. Virgil Solis; no sé
culo XVIII por Boucher. Moreau Jr.. 
Marillier, Nilson, Mell, Riedinger. Cho- 
dowlecki; recentem. por Beardsley. 
Kllnger, Greiner, Thoma, v. Gebhardt, 
Janssen. Preetorius, Orlik, Hérou, Gei- 
ger, Fingesten, etc.

No Brasil, onde há grandes cole
cionadores, como o Dr. Nuno Smith 
de Vasconcellos, Rio; E. L. Hirschler, 
Petrópolis, etc., o organizador da 
maior biblioteca m u s ic a l  do pais. 
Abrahão Carvalho, conseguiu fazer 
uma importante coleção de ex-l. de as
sunto musical que permite admirar a 
fantasia dos artistas e a variedade de 
suas obras, não poucas de subido va
lor. A música é lembrada por instr.: 
harpa, violino, flauta e oboé, órgão, 
piano, etc.; — pautas, claves, notas, 
livros; — o gorjeio de passarinhos; — 
anjinhos cantando ou tocando; — S. 
Cecília, a padroeira da música; — 
compositores e vlrtuoses. etc. Dada a 
predileção por simbolismos, os ex-l. 
muito freqüentemente permitem con
clusões sôbre a pessoa, o gôsto e as 
preferências de seu dono; note-se que

www.obrascatolicas.com



'czel 252

não poucos possuem vários ex-l. com 
o seu nome, seja para determinadas 
seções da sua biblioteca (como músi
ca) . seja simplesmente para variar.

EXPOSIÇÃO, a) a prim. passagem 
do tema duma fuga por tódas as vo
zes, que é como uma apresentação, à 
qual se segue o desenvolvimento, como 
os episódios, imitações, stretia, pedal, 
coda, etc. (v. fuga); — b) e. do SS. 
Sacramento, colocação em lugar visí
vel para ser adorado, com cantes e 
orações.

EXPRESSÃO, a) alma da mús. sem 
a qual esta se torna banal ou insupor
tável; ela requer inúmeras nuanças 
que a escrita mus. não sabe exprimir; 
pequeninas modificações do andamen
to, da intensidade, da acentuação, 
do timbre. "A e. criada pelo composi
tor duma maneira incompleta, recebe 
a vida que dá a execução; essa vida 
resulta essencialm. da intuição artís
tica do executante, da escola em que 
foi educado e, muitas vêzes, da inspi
ração que o anima”. (E. Vieira: Dic. 
Musical) v. moda. — LIT. — Matthis 
Lussy: Traité de l’expression musi-
cale, 1873; Klauwell: Der Vortrag in 
der Musik; Riemann: Musikalische 
Dynamik und Agogik; Marmontel: 
Conselhos dum professor; Elementos 
de Estética musical; Fr. Pedro Sinzig: 
Comoi cantar o gregoriano (na revista 
"Música Sacra", Petrópolis, 1943);

Leopoldo van Liempt: Pequeno Curso 
(Mús. S., Petrópolis); Blanche Selva. 
A interpretação (Mús. S., Petr., 1944).

b) registro nos harmónios que Inu
tiliza o depósito do vento, indo êste 
diretam. do fole para a palheta, per
mitindo dar tódas as nuanças de cresc. 
e decresc.; v. harmónio.

EXPRESSIONISMO, movimento ar
tístico, caracterizado pelo sentimento 
expressivo individual do artista, so
brepondo-se aos juízos, verdades e va
lores objetivos ou convencionais.

EXSULTET, lat., admirável canto 
gregor. na liturgia de Sáb. de Aleluia, 
antecipando as alegrias da redenção.

EXTENSÃO, a) âmbito desde uma 
nota grave à outra aguda, e vice-versa, 
trate-se da voz ou de instr.; — b) 
afastamento de um ou mais dedos da 
posição natural, no piano ou nos ins
trumentos de cordas para alcançar 
notas distantes; c) duração duma 
peça, dum contrato, etc.

EXTERIOR, montre, fr., tubos de 
chumbo colocados verticalmente no 
frontispício do órgão, concorrendo 
para a sua ornamentação. Costumam 
ser os maiores que o órgão tem.

EXU, espírito do mal, invocado, com 
cantes e preces, nas brutalidades e 
superstições da macumba e do can
domblé.

'EZEL, ou ÈZD, ÈSZD, um dos 3 
modos etíopes; v. Abessínia.
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F
F, a) nome alemão da nota fá ; —

b) port. e it., abreviação de forte; ff, 
fortíssimo; fff, fortíssimo possibile; —
c) clave; seg. o método de Guido de 
Arezzo escrevia-se esta letra no prin
cípio duma linha para indicar que 
qualquer nota nesta linha era fá ; —
d) recortes na caixa de ressonância 
do violino, viola, ceio e contrabaixo, 
da forma aproximada dum /, servem 
para facilitar a prcpagação das ondas 
sonoras entre a caixa e o ar extensivo 
(Vieira); — e) letra que. no Alleluia- 
rium de S. Galo (Suíça), separa os 
períodos de neumas diferentes. Schu-j 
biger, e outros com êle, interpretou-a 
como sinal de "finis”. o que é crntes- 
tado por Wagner (Chant liturglque. 
1904, p. 252); diz êste que é um sinal 
tônico grego, fundado sôbre uma prá
tica da mús. grega, até hoje não sufi
cientemente esclarecida, e que indica
ções análogas se encontram no papy- 
rus do arquiduque Rénler, descrito, 
em 1892, por Wessely, com um frag
mento da tragédia Crestus. de Eury- 
pldes. (Cf. Carolus Janus, Musici scrip- 
tores graeci, 427ss.).

FABORDAO, Fa-burden. ingl., falso- 
bordone, it., a princípio, o acomp. con
tínuo do canto firme por sua têrça e 
sexta superior; no comêço e fim de 
cada frase, a têrça era substituída 
pela quinta, a sexta pela oitava.

Guilhelmus Monachus. de cêrca de 
1450, “descreve uma forma a duas vo
zes do /. à qual dá o nome de Gymel 
(=cantus gemellus, canto gêmeo). Es
ta, provàvelm., é a forma ant. (alter
nando entre as têrças inferiores e su
periores que, levadas à oitava, se 
transformavam em sextas e déci
mas)’’. (Rlemann).

“Era, — escreve E. Vieira — apro
ximadamente o que hoje se chama

marcha de sextas. Só se podia aplicar 
a cantos muito curtos e muito sim
ples, tendo por isso o principal emprè- 
go no canto dos salmos.

Depois, o movimento reto foi se tor
nando menos obrigativo, empregando- 
se também o movimento contrário, e 
algumas vêzes, o obliquo; por fim, 
como últ. aperfeiçoamento, emprega- 
ram-se as dissonâncias provenientes 
das prolongações, ficando com o cará
ter duma harmonia simples, compos
ta quase ünlcamente de acordes per
feitos e baseada sôbre a tonalidade do 
cantochão. . .

Os cânticos em /. variam muito, se
gundo os paises e as dioceses... Em 
Lisboa, nos oficlos da Semana S., can- 
ta-se em tôdas as igrejas o Benedictus 
(canto de Zacarias) com um fabordão, 
cuja melodia está no soprano e per
tence ao primeiro tom do cantochão.

“Uma outra espécie de fá — con
tinua Vieira — foi inventada em Itá
lia e admitida na capela pontlflclal. 
onde ainda hoje (1899) também se 
usa; consiste em cantar uma só voz; 
com acomp. de órgão, os versículos 
do salmo, ornamentando a entoação 
respectiva com passagens rápidas e 
floreios de fantasia; de quando em 
quando descansa o cantor, dando lu
gar a que o organista floreie por sua 
vez. Esta espécie de /. é igualmente 
usada em Lisboa nos oficlos da Sema
na S., empregando-se nas lamentações 
de Jeremiais... A etimologia da pala
vra tem tido diversas interpretações, 
parecendo mais aceitável a seguinte: 
bordão é sinónimo de baixo prolonga
do, sôbre o qual a melodia floreia... 
ora, como nesta espécie de composi
ções, seg. a sua primitiva forma, su
cedia justam, o contrário, isto é, o 
baixo apoiava-se na melodia, seguin
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do-a sempre por movimento reto, por 
isso teve o nome de falso bordão".

FÁBRICA, lugar onde se fabricam 
órgãos e outros instr. mus., dando aos 
que os fazem o nome de fabricantes. 
Alguns dêstes, segundo a natureza do 
resp. instr., têm nome próprio, como 
organeiro, construtor de órgãos; trorn- 
beteiro, fabricante de trombetas.

FACHADA, frontaria do órgão, mui
tas vêzes feita com impressionante 
suntuosidade e arte.

FACILE, adj. lt.. CON FACILITA, 
it., fácil, têrmo que indica execução 
sem grande esforço.

FACISTOL, estante grande de côro, 
para os livros de cantochão, fólios em
4. A exemplo de catedrais e igrejas 
monásticas na Europa, também no 
Brasil, encontram-se /. admiráveis em 
igr. beneditinas, franciscanas, etc.; — 
v. atril.

FACKELTANZ. al., dança dos fachos, 
usada nas côrtes e na ópera.

FACULDADE, nome dado a não 
poucos institutos de música.

FADO, “canção pop. port., dolente 
e fatalista; b) mús. e dança da mes
ma canção.” (Peq. Dic.) As descrições 
e os comentários são bem diferentes. 
“A canção mais popular — diz E. Viei
ra — que existe em Lisboa e a mais 
predileta dos estudantes em Coim
bra” ; . . .  o “molde primitivo" é êste: 
“um período de 8 compassos em 3/4, 
dividido em 2 membros iguais e simé
tricos, de 2 desenhos cada um; pre
ferência do modo menor, embora mui
tas vêzes passe para o maior, com a 
mesma melodia ou com outra; acom
panhamento de arpejo em semicol
cheias, feito únicam. com os acordes 
da tônica e da dominante, alternados 
de 2 em 2 compassos.

O f.é  caracterizado ainda pelo acom
panhamento da guitarra port.. que 
para êsse fim tem uma afinação es
pecial; quando os guitarristas tocam 
o fado sem ser para acompanhar o 
canto, fantasiam multas variações so
bre a mesma melodia, e quando tocam 
simplesm. o acompanh. chamam-lhe o

f. corrido". Passa, em seguida, aos ar
gumentos contra a antigüidade dêsse 
gênero.

F. Lopes Graça (.Reflexões sõibre a 
Música) diz em suas variações sobre 
o f.: “Ah, sem dúvida, o f. é uma 
coisa inferior, inferlorissima. Mas, pri
meiro que tudo, por razões estéticas, 
antes que éticas. O que nêle sobretudo 
confrange as sensibilidades e as inte
ligências educadas é a sua pobreza 
intrinsecam. musical. Quanto a sua 
patologia, ela não é mais nem menos 
mórbida (às vêzes é bem menos) do 
que a patologia do tango, das canções 
apaches, de certas tonadilhas e de 
quantas outras canções de bas-fond 
citadino. Digamos mesmo que o seu 
pathos reside mais na letra do que 
propriamente na música. Se o f . é  um 
vicio, um pecado, um estupefaciente, 
um dissolvente das energias morais e 
sociais e tódas essas coisas tremendas 
que os srs. sociólogos dizem que êle é 
— há que investigar por que é que 
o é . . .

Combate-se o f. Mas combata-se tam
bém, e antes de mais nada, a menta
lidade fadista, muito mais perigosa, 
muito mais dissolvente do que o pró
prio /. choradlnho que, aliás, não tem 
influência dissolvente, desmoralizado 
ra senão nos já deprimidos, desmora
lizados. ..

A sua tristeza, a sua nostalgia, a 
sua melancolia, o seu fatalismo não 
são, essencialm., diferentes da triste
za, da nostalgia, da melancolia, do fa
talismo de tantas outras canções de 
idêntica feição, de outros povos e mes
mo portuguesas. O que o diferencia 
destas outras é a maneira como tais 
sentimentos são exprimidos: por pro
cessos musicais absolutam. rudimen
tares, fórmulas estereotipadas, cadên
cias banais, etc.”

FAFA, dança portuguêsa de bastan
tes analogias com o fandango (v. 
êste).

FAGGIOLO, it., flauta piccolo.
FAGOTE, basson, fr., fagotto, it., a) 

instr. de sôpro, geralm. de madeira,
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descendente dos bombarde (fr.) e 
Bomhart (al.) do século XVI, cujas 
grandes dimensões levaram o cônego 
Afrânlo degli Albonesi, em Ferrar 
(1525), a dobrar o longo canudo, jun
tando-o em feixe, "fagotto”.

Per seu som multo mais brando, 
teve. durante longo tempo, o nome de 
dolcian ou dulcian. Usa, a exemplo do 
oboé e corn-lnglês. palheta dupla, to
mada entre os lábios, com o que o 
Instrumentista pode dar a expressão 
que quiser. Foram feitos melhoramen
tos essenciais por Elmenraeder e Th. 
Boehm.

É o mais grave dos lnstr. de madeira 
usado na orq. e na banda militar.

“O corpo do lnstr. — explica E. Viei
ra — divide-se em 3 peças principais: 
a prim. que é mais estreita, e nela está 
embebido o tudel, um tubo recurvado 
de metal, onde se coloca a palheta; — 
a seg. é a mais curta e mais larga, 
constituindo a base do lnstr.; é furada 
per dois tubos paralelos que Inferior
mente se comunicam por melo de um 
sifão metálico, resguardado numa 
caixa também de metal que forma a 
extremidade Inferior desta peça e por 
isso tem o nome de culatra; embebi
das nos dois tubos da mesma segun
da peça está a prlm., já mencionada, 
e a terc., que é a mais comprida e se 
subdivide em duas partes, cuja supe
rior constitui a campana.

. . .A  sua escala é produzida por 
melo de orlficlos. dos quais uns se 
tapam com os dedos, outros com cha
ves. variando o núm. destas entre 15 
e 19. Quando todos os orlficlos estão 
tapados, a coluna de ar posta em vi
bração é duplam. mais extensa do que 
o comprimento aparente do lnstr. A 
extensão do /. abrange três citavas 
completas... Escreve-se a música para 
êle na clave de fá na 4.a linha usualm., 
e na de dó na quarta, quando esteja 
numa tessitura elevada...

Liga-se perfeitam., com os v.celos, 
reforçando-os em uníssono, com os 
clarinetes e trompas, completando a 
harmonia nas notas sustentadas, e

com os Instrumentos de madeira, ser- 
vlndo-lhes de baixo; o seu timbre som
brio e pouco forte torna-o apreciável 
nos trechos de caráter triste, dramá
tico ou religioso...”

Além do f. usual emprega-se o con
tra-/. (fagottone, it.), pesado por suas 
dimensões e multo dlficll de tocar; o 
f. contralto, uma quinta acima do 
comum, foi abandonado;

b) registro de órgão.
FAGOTINO, pequeno fagote, uma 

oitava acima do comum, hoje aban
donado.

FAGOTISTA, tocador de fagote.
FAKARÁ, canto guerreiro; v. Abes- 

sinia.
FALSA, diz-se da afinação, quando 

não justa; da cadência, não comple
ta; da consonância que não satisfaz; 
da relação de duas notas de canto di
fícil; — v. relação.

FALSETE, falsetto, it., fausset. fr., 
Falsett ou Fistel, al., denominação da 
voz humana, na qual as cordas vocais 
não vibram, como na voz do peito, em 
tôda a sua largura, mas apenas nas 
margens. Vieira chama-a de “voz agu
da do homem, com a qual. . .  imita a 
voz da mulher tanto na altura dos 
sons como no timbre.. .  é sempre ou
vida com desagrado” .

Seg. Pedrell, devia chamar-se voz 
de cabeça, e é própria dos homens, em 
particular, dos tenores; — FALSETIS- 
TA, cantor de falsete.

FALSO-BORDONE, v. fabordáo.
FANDANGO, “dança de origem es

panhola a três tempos e sapateada; 
mús. para essa dança; (Bras.) nome 
de certos bailes ruidosos de gente do 
campo, ao som da viola". (Peq. dic.). 
Os espanhóis distinguem malaguena. 
rondena, granadina e murciana. É 
acompanhado pela guitarra e casta
nheta ou tambor, triângulo e peque
nos pratos, quando não pelo violino; 
FANDANGUEIRO, quem toca fandan
go ou toma parte.

F., "palavra importada da Espanha, 
onde designa uma dança viva e volup
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tuosa, em compasso 3/4, ou 6 /8 ... A 
coreografia espanh. do /. consta de 
sapateados e meneios; os dançarinos, 
evoluindo aos pares não enlaçados, 
mantêm os braços erguidos ao alto da 
cabeça, tocando castanholas; o acom
panhamento é feito por violões, e vio
linos aã lib.

No Br., onde ocorre principalm. no 
centro e no sul. . . ,  /. em geral signi
fica baile .pop., especialm. rural" (com 
ou sem sapateado). . .

Resumindo dados de J. Cesimbra 
Jacques, o autor (do Cancioneiro 
Guasca, J. Simões Lopes Neto) enu
mera uma série de danças usadas nos 
/. do Rio Gr. do Sul: Tirana, anutatu, 
cará, feliz-amor, balaio, xará, chimar- 
rita, chico, ribada, cerra-baile. gálinha- 
morta, quero-mana, serrana, dandão, 
sabão, bambaquerê, pinheiro, pagará, 
pega-fogo, recortada, retorcida. Dá- 
lhes como tipo coreográfico o anu: 
pares em roda, sapateados só de ho
mens), damas meneando o corpo e 
tocando castanholas, marcações (al
gumas como nas quadrilhas). “Cada 
uma dança do /. tinha duas músicas 
correspondentes, que eram tocadas 
na viola: uma servia para dançar-se, 
e outra p. cantar-se nos peq. interva
los ... Com a viola também se faziam 
os cantos em desafio... Acrescenta 
mais: que apesar de tôscas, as dan
ças dos /. são delicadas, não se notan
do nelas a umbigada...

"A documentação musical sôbre os 
/. se resume às melodias paulistas in
cluídas por Mário de Andrade no cita
do Ensaio; como êste autor acentua, 
elas são já integralm. nacionais... F. 
adquiriu no Br. um sentido de briga, 
barulho, arruaça... Nos Cantos Pop. 
Portuguêses de A. Tomás Pires, encon
tro o f. ligado à idéia de briga, nesta 
quadra da Estremadura:

Na disputa do fandango
Não pode haver primazia;
O fandango não se baila
Sem grossa pancadaria”.

(Oneyda Alvarenga, Comentários a 
alguns cantos e danças do Brasil, S. 
Paulo, 1941).

FANFARRA, a) peça solene, festi
va, de clarins ou trompas, que, geral
mente, só usa as puras trissonãnclas, 
terminando freqüentem, na quinta A 
célebre /. no 2.° ato do FIDÉLJO, de 
Beethoven, termina na oitava; — b,1 
conjunto de músicos com instr. de 
metal, chamado também de charanga.

Por difícil que seja variar, dispondo 
apenas de um único acorde completo 
(dó), com poucas outras notas, há 
variantes sem número. Peschke pu
blicou uma coleção: Fanlarenmär
sche (Parrhysius, Berlim) com 40 fan
farras, entre as quais a do Lohengrin, 
de Wagner.

“Der Garde-Husar.”, Julius Kosleck.

FANG-HIANG, carrilhão chinês com
posto de 16 peças de madeira de gros
sura diferente, suspensas num tripé 
bem ornamentado; são batidas com 
martelo de madeira endurecido ao 
fogo, produzindo uma série de sons.

FANTASIA, a) Imaginação, a ç ã o  
criadora do espirito humano, mãe da 
arte, enquanto esta não se limita à 
imitação, mas procura subir à origi
nalidade, reproduzindo estados da 
alma; cumpre-lhe respeitar a lei co
mum de tôda a atividade do espirito: 
a unidade na variedade; — b) peça 
instr. não de forma prescrita, mas de 
livre exteriorização. Chamavam-se as
sim, a princípio, o preâmbulo, ricerca•

www.obrascatolicas.com



feria

re, sonata, toccata, etc., que desenvol
viam um tema à maneira de fuga, mas 
sem a ordem das imitações na quinta 
ou outra em uso. Tendo a fuga adqui
rido formas precisas, a j. serviu para 
gêneros opostos a esta regularidade.

Quando a sonata, finalm., se liber
tou da forma das 3 ou 4 partes, a so
nata e f. se aproximaram uma da 
outra, tanto que Beethoven deu a seu 
opus 27, I e II, o título Sonata quase 
Fantasia, que, segundo Riemann, po
deria ter dado também aos “ópera” 
78, 9.° e aos cinco últimos.

Usa-se o nome de /. hoje muitas 
vêzes para conjuntos de melodias de 
ópera ou de canção popular, à manei
ra de pot-pourri, sendo, no entanto, 
mais apropriada para paráfrases, 1. é, 
o desenvolvimento de melodias.

FARANDULA, “dança de cadeia na 
Provence” (Peq. Dic.) ao som do galou- 
bet provençal e do tamboril. É escrita 
no compasso quaternário e no anda
mento allegro, tendo sido aproveitada 
por Gounod no 2.° ato de Mirella. e 
por Bizet em Arlesiana.

FARAS, cavalete do instr. etiope 
massanq: v. Abessinia.

FARINGE, cavidade músculo-mem- 
branosa, entre a bôea e a parte supe
rior do esôfago; — FAR1NGEO, rela
tivo à j. “A j. é um conduto músculo- 
membranoso destinado a servir de ves
tíbulo, comum aos aparelhos digesti
vo e respiratório. É limitada em baixo 
pela laringe que nela se entronca. Pela 
/. descem os alimentos, e para que 
êstes e a saliva não penetrem na la
ringe, pela qual passa o ar que vai 
aos pulmões, há sôbre a laringe a 
epiglote, que se afasta, apenas, duran
te a fonação e a respiração... A cavi
dade jaringeana toma duas direções: 
a do nariz, formando a J. nasal, e a 
da bôea, constituindo a f. bucal. Na 
cavidade jaringo-bucal há a conside
rar, de per si, o véu do paladar, a 
abóbada palatina, a língua e os lábios, 
de vez que desempenham papéis proe
minentes sob o ponto de vista do

canto". (Lopes Moreira-. Comp. de 
Técnica V ocal).

FARSA, a) peça teatral, jocosa e 
popular, com trechos musicais; b) 
tropos (v. êste) nos ofícios div. do 
passado, e outros enxertos que se fa
ziam misturando, às vêzes, a linguà 
lat. com a vulgar; foram proibidos 
pela Igreja.

FARSISTA, comediante.
FASCIE, it., faixas, costllhas de ins

trumento de corda.
FASTOSO, it., pomposo.
FAUFOGNA, v. chinjonia.
FATJT, ant. designação de já.
FAUX-BOURDON, v. fabordão.
F-DUR, al„ já maior, escala com o 

bemol.
FEERISMO, “de jéerie, atmosfera e 

visão própria das histórias de fadas e 
feiticeiras” (Andrade Murlcy, Folhe
tim do “Jornal do Comércio” , Biv., 
14-XI-45).

FEIRA, v. jéria.
FELDFLÖTE, al„ ou Bauernjlõte, 

Bäuerlein, al., ant. registro de órgão 
para o pedal e também no manual; 
sendo de dois pés, chamava-se F. ou 
Bauernjlõte; quando de 1 pé, Bauern- 
pjeije.

FELDPFEIFE, al.. flauta militar, 
pífano.

FEM-FEM, v. ave.
FENÍCIA, v. jlauta.
FENIX, v. Siria musical.
FÉRIA ou FEIRA, do lat. jeriare, 

interromper para descansar; no sen
tido atual da liturgia: dias consagra
dos ao culto de Deus em oposição às 
festas com descanso e culto extraor
dinário. “Em Portugal e paises anti
gamente dêle dependentes, adotou-se 
a denominação jeira na vida comum, 
enquanto os outros países conserva
ram os nomes pagãos. Na recitação do 
Ofício e celebração da S. Missa dís- 
tlnguem-se jeriae maiores (privilegia
das ou não) e minores. As privilegia
das são sempre celebradas; as outras 
cedem geralm. à festa de um Santo ou 
Mistério que nelas cair, permitindo-se 
porém a Missa privada da j. em todos
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os dias da quaresma, exceto aquêles 
em que sair uma festa de prlm. ou 
seg. classe” (Rõwer).

Havendo missa cantada, nesses dias, 
o côro deve saber prèviam. qual a 
missa escolhida pelo celebrante.

FERMO. it.. firme, decidido; canto- 
fermo, cantochão, canto gregoriano.

FERNWERK. al„ o 4.» manual (te
clado) dos grandes órgãos.

FEROCE, it., feroz.
FERREIRO, v. ave ("araponga” ).
FES, ai., fá bemol.
FESTA, na linguagem lit. de hoje, 

com Oficio e Missa não de domingo, 
féria ou vlgilla, mas dum mistério, de 
N. Senhora, dos Anjos ou Santos.

“Dlstlnguem-se: 1.° festas do fôro
e /. do côro; as prim. são dias santos 
de guarda, com obrigação de assistir 
a Missa e abster-se de trabalhos ser
vis. As do côro celebram-se somente 
com Oficio e Missa na igreja; — 2.° 
festas celebradas na Igreja universal 
ou apenas em algum país, diocese ou 
Ordem religiosa; — 3.° festas imóveis 
e móveis, isto é. fixadas num certo 
dia (ex. o Natal) ou não (por ex. a 
Páscoa); — 4.° f. primárias e secun
dária s, em atenção à qualidade das 
mesmas... — 5.° /. de maior ou menor 
dignidade, na seguinte ordem: f. do 
Senhor, de N. Senhora, dos Anjos, de
5. João Batista, de S. José, dos Após
tolos. dos Evangelistas, dos s. márti
res, confessores, virgens ou viúvas; —
6.° f. feriadas ou não feriadas são 
aquelas que pelo Papa Urbano VIII, 
em 1642. foram conservadas como dias 
santos de preceito, às quais Pio IX 
acrescentou a da Im. Conceição, e Pio 
XI a do S. Coração de Jesus. Nestas 
f. tôdas. suprimidas como dia de guar
da ou não, o Bispo e pároco devem 
aplicar a Missa pelo povo; — 7.° /. 
de rito mais ou menos elevado, a sa
ber: de rito dúplice (de l.a classe, de
2.tt classe, dúplice maior, dúplice me
nor) . semidúpllce. simpllce” . (Riíwer).

FFAUT =  FA-FA-UT. fá; v. inu- 
tanças.

FHAL, ou EL DJOUAK. ár„ flauta 
maghreblna (v. Arábia).

FIACO, it. fraco.
FIASCO, it.. “garrafa”, têrmo em

pregado no sentido de falta de su
cesso.

FIATO, it.. sôpro, respiração; stru- 
mento a f., instr. de sôpro.

FIEDEL, al., nome um tanto vulgar 
do violino.

FIEIRA, fio de cobre ou prata, que, 
nos bordões, se enrola em volta da 
madre ou corda principal.

FIEREZZA, it.. altivez; fiero, altivo.
FIFRE, fr.. pífano.
FIGLE, vul., figolon, esp., oflclide, 

(v. êste).
FIGURA, a) sinal da notação (v. 

nota); — b) grupo de notas, dese
nho.

FIGURADO, FIGURAL. têrmo que 
designa a música de ritmo medido, 
em oposição ao canto gregor.; chama
va-se também canto de órgão, canto 
mensurai, música mensurada.

FILAR, it., filer, fr., emitir a nota 
com extrema suavidade, aumentando 
gradualm. a fôrça e dlmlnuindo-a até 
se extinguir; chama-se também messa 
di voce, it., emissão de voz (humana 
e instrumental).

FILARMÔNICA, nome dado a mul
tas bandas de música.

FILATELIA, v. selos postais e música.
FILETE, ornato no tampo harmôni

co dos instr. de corda, consistindo em 
uma ou duas fasquias muito delgadas 
que acompanham os contornos.

FILIPINAS. A mús. tem que contar 
com as condições gregor. e etnogr. do 
país que, no caso das F., (no extremo 
norte do arquipélago malalo) abrange 
mais de 7.000 ilhas, das quais 11 gran
des (Luzón, Mlndanao. Sámar, Negros, 
Palawan, Panay, Mindoro, Leyte. Cebú, 
Bohol e Massabate), atravessadas de 
montanhas geralm. vulcânicas. Dos 
habitantes de origem malaia, 9/10 são 
católicos, mas de tipos muito diferen
tes; os imigrantes mais novos são os 
mouros misturados com árabes; na Ca
pital Manila e outras cidades há chi
neses. japonêses e mestiços; os negros 
foram desalojados para as florestas
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das montanhas. São cultivados arroz, 
cana-de-açúcar, milho, palmeiras, fu
mo e cânhamo. Ocupadas, em 1565, 
pela Espanha, as F. passaram em 1898 
p. os Est. Un. A cristianização começou 
no descobrimento por Magalhães, em 
1521, prlncipalm. pelos agostinlanos. 
Em 1902, Leão XIII reorganizou as 
condições eclesiást., florescendo o tra
balho dos missionários, em beneficio 
da mús. sacra. Na mús. profana in
fluem os vários elementos etnogr., de 
cuja importância diz a nossa gravura:

F., impressiona saber que o kántele, 
instr. nacional em forma de cítara de 
5 cordas, desde cêrca de 2.000 anos 
está acompanhando os cantos popula
res; as cordas foram feitas orlginà- 
rlamente de latão; por isso o Kálevala 
fala no kántele de latão; mais tarde 
foram adotadas as cordas de aço. O 
núm. das cordas subiu, pouco a pouco, 
de 5 a 30 (nos modernos kánteles de 
concêrto).

Em Suomen kansan savelmat (“Me
lodias do povo finlandês") foram co
lecionadas mais de 15.000 dessas me
lodias: canções, cantos sacros, cantos 
de dança, runas, de ritmo simples e 
natural e de inspiração ligelram. me
lancólica. É um tesouro artístico que 
interessa não só os compositores da
F., mas que é acessível ao mundo in
ternacional da mús., sendo que umas
8.000 dessas melodias já foram im
pressas.

A mús. sacra, a princípio cat., de
pois protest., tem sido muito cultiva
da, tendo saído publicada em Greifs- 
wald, no ano de 1582, a coleção Piae 
Cantiones dos finlandeses Petri e Fin- 
no. Os tons dórico e frígio, comuns 
com o cantochão, foram escolhidos 
para avultado núm. de canções profa

Filipinas com os seus instr. de corda. 
(Des., seg. fotogr., pelo P. Damião Prenlke).

FILO Dl VOCE, it., fio de voz, sua
ve, fininho.

FIM, fine, it., indicação escrita no 
ponto onde termina a composição mu
sical, o que, depois de repetições, pode 
ser em qualquer parte.

FINAL, a) último trecho duma 
composição, ópera, etc.; em composi
ções menores, prlncipalm. de dança, 
chama-se também coda; — b) últ. 
nota das melodias gregor. que no tom 
dórico será sempre ré; no frígio, mi; 
no lídio, fá ;  no mlxolidio, sol.

FINGERSATZ, al., dedilhado.
FINLANDIA MUSICAL. Embora seja 

pouco conhecida a história musical da
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nas; não poucas vêzes, uma canção 
de amor faz lembrar o Media vita e 
outros semelhantes cantos sacros, ou 
uma seqüência da Idade Média.

No litoral, os cantos dos marinhei
ros mostram influências da Escandi
návia, Inglaterra, Itália e outros paí
ses, o que não impediu que a mús. po
pular da F. se revelasse original, na
tural e característica. “Nasceu — diz 
Kalevala — da dor” , mas não poucas 
vêzes é altiva, como nas baladas de 
núpcias ou da vida dos cavalheiros, 
não faltando canções diretamente 
alegres.

O ritmo, sendo, de acôrdo com a 
poesia popular, de troqueus de 8 síla
bas com paralelismos e prolongamen
to dos dois últimos pés do verso, dá à 
melodia, freqüentem., 5 tempos fortes, 
com o que, erradam., se lhe atribuiu 
o compasso 3/4.

Essa música pop. serviu de base a 
quase tôda a mús. de arte da F. que, 
aos poucos, chamou a atenção mun
dial. Nos séc. XVII e XVIII, a vida 
musical concentrava-se em Turku, 
cuja Academia tinha um director 
cantus; em 1790, foi fundada aí uma 
Sociedade musical que, organizando 
orquestra de amadores, já em 1804 
apresentou partes da Criação, de 
Haydn. Os numerosos concertos foram 
interrompidos, em 1827, por formidá
vel incêndio que motivou o êxodo de 
tôda a vida acadêmica e cultural para 
Helslnkl.

Fôra em Turku que trabalhara o 
prim. compositor célebre da F., B. H. 
Crusell (1775-1838), festejado clarinete 
que dera concertos no estrangeiro e 
pôs em música os poemas de Tegnér.

Desde 1828, Helslnki tem uma Socie
dade Acadêmica de Música. Em 1835, 
a Universidade conseguiu a colabora
ção do jovem alemão Fredrik Pacius 
(1809-91), aluno de Spohr, que se tor
nou o primeiro grd. compositor do 
país, com as óperas “Kung Karls 
Jakt", "Loreley”, “A caça do Rei Car
los” , a mais conhecida; a música para 
a “Princesa de Cipre”, de Topelius,

um concêrto de violino, canções, etc., 
sobressaindo o “Hino Nacional” e a 
“Canção da F.” ; deram-lhe o título 
de pai da música finlandesa.

Agruparam-se em redor de Pacius e 
de seu patrício R. Fr. Faltin (1835- 
1918), organista, regente e professor, 
que o seguiu na Universidade, os fin
landeses Ingelius (1822-68), Collan 
(1828-71), Lisdén (1838-1914) e von 
Schantz (1835-65).

Em 1870, Helslnkl viu a abertura de 
sua ópera que, durante 6 anos, deu, 
em finlandês, as principais obras do 
estrangeiro. Pelo ano de 1882, Martin 
Wegelius (1846-1906) fundou um Ins
tituto de Música, e Robert Kajanus 
(1856-1933) uma orquestra, que influí
ram de modo decisivo na música do 
pais. Sem êsses dois artistas, a F. não 
teria aquêle filho que se tornou admi
rado em tôdas as nações cultas: Jean 
Sibelius, n. em 1865. Partindo de mo
tivos nacionais e kalevalenses, Sibe
lius avançou até a grandeza univer
sal, tendo composto mús. p. diversas 
obras dramát. (Tempestade, de Sha- 
kespeare, etc.), sinf., poemas sinfôni
cos (“Kullervo” , “A Legenda” , “O cis
ne de Tuanela", “A volta de Lemmin- 
kainen”, “Finlândia” , “Tapiola’’, etc.), 
concêrto e 2 serenadas de violino e 
orquestra, outras peças orquestrais, 
mús. de câmara, obras vocais, etc.

Armas Jàmefelt (n. 1869), regente 
de orq. em Stokolmo, Magdeburgo, 
Düsseldorf, Vipuri e Helslnki, escreveu 
o poema sinf. Korsholm., várias obras 
orq., trabalhos vocais como “Laula 
Vouksella, Suomen Synty, Abo Slott” , 
etc. — Erkki Elartin (1875-1937), dire
tor do Conservatório de Helslnki, com
pôs a ópera “Aino”, 4 sinfonias, o poe
ma sinf. “Siikajoki” , 4 quartetos para 
cordas, "Princesa Tõrnrosa” , etc. — 
Oscar Merikanto (1868-1924), organis
ta e compositor, é autor das óperai 
"A menina de Pohja” (a l.ft ópera 
com libreto em finlandês), “A morte 
de Elina” , de peças de órgãos, can
tos, etc.
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Ilmari H. R. Krohn (n. 1867). espe
cialista na mús. popular, organista, 
professor de Universidade, fundador 
do periódico "Sãveletàr” , inventor do 
“harmónio acústico” para demonstra
ções cientificas, publicou a coleção de 
melodias finlandesas "Suomen Kan- 
san Sàvelmht” , “Orna Maa". estudos 
de musicologia, a ópera biblica “Tuho- 
tulva” . o oratório “Ikiaartehet” , a 
cantata “Dia de S. João’’, salmos, mo- 
tetes, etc.

Selim Palgren (n. 1878) valorizou o 
canto popular; — Toivo Kuula (1883- 
1918), regente de orq. em Oulu. es
creveu obras orq., duas cantatas, coros, 
etc. — Leevi Mo.de to j a (n. 1887), pro
fessor e diretor do Conserv. de Hel
sinki, apresenta 2 sinf.. “Stabat Ma
ter”, o poema “Kullervo” . etc. — Ar
mas Emanuel Launis (n. 1884). espe- 
clalizou-se no folclore finlandês, es
creveu as óperas “Seven-Irmãos” e 
"Kullervo", cantatas, etc.

Pertencem à mesma geração os com
positores Otto Kotilainen (1868-1936). 
autor duma "Legenda” , da cantata 
“ Cygneus” , de peças para violino, co
ros, etc.; — H. Kaski (n. 1885), A. 
Laasalo (n. 1885), Vãinõ Raitio (n. 
1891) e Yrjô Kilipinen (n. 1892), culti
vando os dois últim. o estilo chamado 
moderno. O “Inst. de Mús.” de Hel
sinki. fundado em 1882. chamado des
de 1924 “Conserv. de Heis.”, foi reorga
nizado. em 1939, sob o nome de "Aca
demia Sibelius”.

Lauri Ikonen (n. 1888) é autor 
duma sinfonia; — Ernesto Linko (n. 
1889) e Ilmari Hannikainen (n. 1892) 
escreveram obras para piano; — Eino 
Linuala (n. 1896) é autor de sinfonias; 
— Uuno Klami (n. 1900) adere ao im
pressionismo de Stravinski e conhece 
bem as danças fini, e estrangeiras; — 
Sulho Ranta (n. 1901) é dos modernos.

Cultiva-se muito na F. o canto, ha
vendo numerosos coros, dos quais um 
dos mais famosos é Suomen Laulu, di
rigido por H. Klemetti (n. 1876), com
positor e muslcógrafo. A ópera finlan
desa. reorganizada em 1911. foi man-

tlda depois apesar das maiores difi
culdades. Entre os seus elementos 
obteve sucessos formidáveis nas ópe
ras de Paris. Londres e New York Aino 
Ackté (a sra. Ackté Jalander).

LIT. — J. L. Perret\ La Finlande, 
Rieder, Paris, 1930; — La Finlande en 
1937. Helsinki. — K. Ekman: Jean
Sibellus (trad. ingl. p. Edward Birse, 
New York, 1938) ; — C. Gray : Sibe
lius. The Symphonies, London, 1935;
— Toivo Haapanen: Suomen Sävel- 
taide (Arte mus. da Fini.), Helsinki, 
1940. (Por gentil comunicação do d. 
ministro da F. no Rio, Eino Walikan- 
gas).

FIOCO, it., rouco.
FIOR DI LABBRA, (cantar à) it., 

cantar à flor des lábios, doce, suave
mente.

FIORESCENTE, FIORITO, it., flo
reado.

FIORITURA. it., floreio, ornamento.
FIS. ai., /d sustenido; — FIS-DUR. 

fá sustenido maior, com 6 sustenidos;
— FISMOLL, fá sust. menor, com 3 
sustenidos.

FISARMÔNICA. it., acordeão (v. ês- 
te), harmónio portátil.

FISTEL, v. falsete.
FÍSTULA, lat., flauta pastoril.
FLAGEOLET, fr., a) flauta de pon

ta; o 11. moderno tem 5 ou 7 chaves, 
ou segue o sistema Boehm; é uma 
quinta mais alto do que a flauta; —
b) registro dos órgãos franceses; —
c) sons harmôniccs dos instr. de 
corda (seg. a expressão dos alemães).
— GRAV., p. 5. n.° 5. p. 25, n.° 3. e 
p. 103, n.° 2.

FLAMENGOS. FLANDRES, v. Bél
gica musical.

FLA, ingl., bemol.
FLAUTA, llauto. it., Flöte, al.. flûte, 

fr., flute, ingl., a) um dos mais ant. 
instr. de madeira tocado de duas for
mas: 1) mantido direito diante do 
peito e tomada a ponta na bôea. cha
mava-se: 1. a bico. de ponta, flûte à 
bec, fr., GRAV., p. 25. n.° 3, flûte 
droite, fr., em al. Blockflöte, gerade 
Flöte, P l o c k  f l ö t e .  Schnabelflöte,
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Schwegel (Schwiegel, suegala) ; — 2) 
conservado em forma horizontal, pre
mindo o flautista os lábios contra um 
orifício no corpo da /., davam-se-lhe 
os nomes f. travessa, flauto traverso, 
it„ flûte allemande, flûte traversière, 
fr„ German flûte, ingl.; é esta a for
ma hoje predominante, de origem 
alemã, chamada antigamente Schwei- 
zerpfeife, f. suíça.

A f. moderna, do sistema Bõhm. 
tem 14 orifícios, fechados pelos dedos 
ou chaves, dando tôdas as notas cro
máticas desde o si pequeno até o dó 4. 
Nenhum lnstr. da orq. iguala-a em agi
lidade e na facilidade de executar os 
maiores saltos.

É feita de ébano, cacaoeiro (grena- 
dilho) e metal branco, sem exclusão 
de prata, ouro, marfim e cristal. Divi- 
de-se em 3 ou 4 partes, das quais a 
primeira, logo acima da embocadura, 
tem o tubo fechado pela rôlha, que 
está ligada por parafuso sem fim ao 
chapéu; êste, cobrindo a parte supe
rior, pode fazer subir ou descer a rô
lha ou extraí-la.

A f. usual é construída em dó, pelo 
que não é instr. transpositor. Foi fei
ta uma em sol, com som mais grave 
e doce, chamada f. d’amor ou f. con
tralto. Para sons agudos, há flautim 
(v. êste).

A f. ant., a aulos dos gregos e tíbia 
dos romanos, não constituía sempre 
uma única espécie, mas incluía instr. 
com lâminas ou palhetas, diferentes 
na forma, nos sons e fins: adonime. 
andria (para coros de homens), argo- 
lide (de Argos), beócia, chamada tam
bém bombykos ou bombyx; cxlamau- 
la, citaristria (acompanhada por cíta
ras), córica, para o canto de ditiram
bos; corintia; dactilica, para danças. 
cória diope (com orifícios na extremi
dade inferior), elyme, de bôjo encur
vado; embaratere, para marchas len
tas de cortejos; epitalámioa, duplas, 
sendo uma duas vêzes mais comprida 
que a outra, e servindo nas cerimô
nias nupciais; espondiaca. para o can
to de hinos; fenícia, chamada gingri-

na; frigia; grega, hemiope, f. de hi
meneu; hipotrete, com 3 orifícios de 
um lado, e outro perto da embocadu
ra; libica, lídia, lisioda, (dupla), loti- 
na (outro nome da libica); monaula. 
com tubo de cana; paidique, para o 
canto das crianças, paraniena, dupla, 
de tubcs iguais; paratrile, para fune
rais, partenopea, dupla, para danças; 
photinga, flauta dupla egipcíaca, cor
tada do lotus; pitica, da ant. Macedô- 
nia; plagiaula, oblíqua; pueril, para 
acompanhar crianças; pyknea, grande 
f. dupla; sytálea, peq. f. de cana; te- 
bana, da tíbia de um burro, coberta 
de metal, era tocada com lingiieta, 
sendo o som áspero; trágica, para os 
corcs nas tragédias; b) registro de 
órgão, geralm. de madeira, construído 
em grd. variantes; c) o tocador do 
instr., chamado também flautista.

FLAUTA AFRICANA, de 4 orifícios 
e um Dara a embocadura.

FLAUTA HARMÔNICA, flautas uni
das, afinadas em têrças; caiu no 
olvido.

FLAUTA BAIXO, de uma oitava 
mais baixo que a comum.

FLAUTA BIFORIS, construção an
terior ao séc. XIII.

FLAUTA BUCÓLICA, idêntica com 
a f. de Pan (v. esta).

FLAUTA DE CANA, ou DE CZAKAN, 
de um tom mais grave que a comum.

(ndios locando (lautas de Pan.
(Des., seg. foiogr., do P. Dainião PreiHke),
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FLAUTA DE ESTRANOUL, esp., ant.
f. reta, de ponta, tocada por meio 
duma boquilha.

FLAUTA DE LINGÜETA, idêntica 
com /. de estrangul.

FLAUTA DE PAN, syrinx, calamus, 
fistula, lat., uma das predecessoras 
mais ant. do órgão, consistindo em vá
rias flautas peq., coladas ou atadas 
uma ao lado da outra. Era o instr. dos 
pastores da antigüidade e ainda é dos 
nossos indios. GRAV., p. 95, n.° 5; pá
ginas 106, 261.

FLAUTA DE TERRA COZIDA, usa
da em povos primitivos.

FLAUTADO, a) registro de órgão; 
— b) indicação para os violinistas 
tocarem quase no meio da corda.

FLAUTA DUPLA DE T U B O S  
IGUAIS, muito comum na antigüida
de, chamada pelos romanos de tibiae 
serranas. GRAV. p. 72.

FLAUTA ELEFANTINA, feita, pelos 
fenícios, de marfim.

FLAUTA EUNUCA, espécie de apito 
usado no reinado de Luís XIII da 
França.

FLAUTA ÍNDIA, de um grande tubo 
cônico de bambu, chamada pelos na
turais de Orlssa de benu.

FLAUTA MALGACHA, tocada como 
oboé; é reta e tem 3 orifícios.

FLAUTA MEXICANA, formada dum 
corte de planta, perfurada ao fogo, de 
maneira rudimentar.

FLAUTAO, flauta grande.
FLAUTA OBLIQUA, o mesmo que /. 

travessa.
FLAUTA OITAVA, v. flautim.
FLAUTA OITAVANTE, f. doce, reg. 

de órgão.
FLAUTA PERUANA, é uma gigan

tesca f. de Pan, com tubos de dois 
metros de altura, colocados um ao 
lado do outro, tocados à maneira de 
clarim GRAV., p. 106.

FLAUTAS CONJUNTAS, variedade 
de flauta dupla. Os dois tubos da f. 
desembocam em um só.

FLAUTATI, it., sons harmônicos.
FLAUTA TRAVESSA, registro de 

órgão.

FLAUTIM, flautino, ou piccolo, it., 
petite flûte, fr., kleine Flöte, al., flau
ta de dimensões menores, uma oitava 
acima da comum, de sons fortes, es
tridentes, que se podem ouvir no tutti 
da orquestra.

FLAUTISTA, tocador de flauta.
FLAUTO, it., flauta; — FLAUTONE, 

lt., flautão, flauta grave.
FLEBILE, it., choroso, triste.
FLESSIBILE, it., gracioso, leve.
FLEXA, figura de canto gregor., v. 

clivis.
FLEXUS, v. neurrva 9.° e 32.°
FLICORNO, it., Flügelhorn, al„ cor

neta de pistões.
FLOREADO, emprêgo de floreios; — 

FLOREIO, ornamento melódico.
FLORENTINA, REFORMA —, apre

sentação, p. o ano de 1600, de um novo 
estilo que, em lugar dum contraponto 
cheio de artifícios, preferiu a singela 
declamação e naturalidade duma voz 
de canto solista, com acomp. instr., 
principio do estilo homofônlco para 
os instr., graças ao círculo de estetas 
reunidos na casa aristocrática dos flo- 
rentinos Bardi e Corsi.

FLORES, ILHA DE — v. Índias Ne
erlandesas.

FLÖTE, al., flauta.
FLUÊNCIA, diz-se da espontaneida

de e naturalidade da mús. que não dá 
nunca a impressão de forçada.

FLÜGEL, al., piano de cauda.
FLÜGELHORN, al.. bugie, tr., instr. 

de metal, dotado de 3 pistões, cons
truído como piccolo, em mi bemol; F., 
em si bemol; contralto, em mi bemol e- 
tenor, em si bemol. São idênticos com 
os sax (v. êste).

FOLCLORE, segundo Joaq. Ribeiro, 
o conjunto das canções, tradições e 
expressões populares duma região.

Ameaçadas as tradições musicais do 
interior do Brasil pelo deslocamento 
de populações, marcha para o oeste, 
zona de guerra nordestina, batalha da. 
borracha, rádio e cinema, a Escola Na
cional de Música aprovou, a 21-X-1943, 
a organização dum Centro de Pesqui
sas Folclóricas, aparelhada para atlvi-
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dades extra-escolares, a continuar o 
grande esforço do Departamento de 
Cultura da Municipalidade de S. Pau
lo, então dirigida por Mário de An
drade que, de 1936 a 38, mandou gra
var cêrca de 200 discos em diversas 
partes do Brasil e conserva centenas 
de documentos notados em pautas por 
Camargo Guarniero, M. Braunwleser e 
outros.

Uma combinação com os Archivss 
of American Folie Song. da Library of 
Congress, de Washington, permite via
gens ao interior; assim, em 1942, fo
ram gravados 18 discos em excursão 
a Goiás; em 1943, 75 discos no Ceará; 
outros, em 1946, hd Rio Gr. do' Sul.

O programa da Cadeira de /. nacio
nal na Escola Nac. de Música, confia
da a Luís Heitor Corrêa de Azevedo, 
estuda, na parte geral: história, de
finição e posição do f. nas ciências 
antropológicas, a constituição étnica 
do Brasil: branco. índio, negro; sei
tas religiosas afro-brasil.; o catolicis
mo pop., poesia, mitos; na parte es
pecial: mús., canto, instr. e danças 
dos índios; raízes européias; influên
cias do índio e do negro; instr. e dan
ças dos afro-brasileiros; mús. pop. 
bras., ritmo, melodia, harmonias típi
cas, gêneros e formas, instr. de músi
ca, danças e canto popular; o f. na 
música artística bras.

Tcdo o material do Centro é anali
sado em fichas, sendo elaborado um 
catálogo geral de fonogramas, melo
dias escritas, instr. de música, danças, 
fotografias, etc. Entre os conhecedores 
do nosso f. n. são citados por Luís Hei
tor (uifi dos melhores): Mário de 
Andrade, Luciano Gallet, Flausino R. 
de Vale, Oneida Alvarenga, Gullh. T. 
Pereira de Melo, Ernàni Braga, Artur 
Ramos (além dos antigos, desde Jean 
de Lery). "A nossa arte musical é a 
mais rica e a mais original do Conti
nente... O brasileiro de hoje não é 
nem o silvícola rechaçado pelos co
lonizadores, nem o africano escravi
zado pelos nossos maiores, nem o por
tuguês que nes trouxe a civilização e

a unidade; mais do que uma fusão 
muito desproporcional e excessivam. 
literária e simplista entre êsses três 
coeficientes étnicos, êle é um fruto da 
terra e do meio na qual, em regra 
geral, não reconhecemos física e inte
riormente, nem o índio, nem o negro, 
nem o português, mas, apenas, mes
mo sendo êle negro, acaboclado ou 
branco puro, o homem brasil.” (Luís 
Heitor: Folklore Musical, n. 14, 15).

Da linguagem mus. popular, "a que 
somos mais especialm. sensíveis” (Luís 
Heitor) “está ausente o elemento in- 
dígeno; nela é que se afirma, vitorio
samente, a psique bras., com a sua ter
nura, com a sua frenética exaltação 
passional, sempre inclinada a celebrar 
a folia (expressões dionisíacas) e a 
debicar superiorm., com um Incompa
rável espirito de malandragem (ceti
cismo reles e folgazão) de tôdas as 
coisas e de seus próprios motivos." (1. 
c, r>. 18).

“Não só a sincopa, (1. c, p. 22) — 
mas o caráter geral dionisíaco, isto é, 
festivo e prazenteiro, de nossa mús., 
reflete, também, provàvelm., essa in
fluência (do negro africano). O ar 
choramingas da modinha é que se 
deve àis exigências dos civilizadores 
brancos, principalm. durante a fase 
mais intensa de nossa formação mus., 
séc. XIX, em plena floração românti
ca, quando a melancolia, a tísica e 
tôda sorte de ideais macabros dita
vam as leis, no país da arte... Gil
berto Freyre se refere à alegria do 
negro em face do português sorumbá
tico e do caboclo desconfiado e triste 
(“Casa grande e senzala” ).

LIT. — Luís Heitor Corrêa de Aze
vedo: Dois pequenos estudos de Folk
lore Musical. Rio, 1938; — idem: A
Escola Nacional de Música e as pes
quisas de folclore musical no Brasil, 
Rio, 1944; — Flausino Rodrigues do 
Vale, Elementos do Folk-lore musical 
bras.; — Luis da Câmara Cascudo, 
Vaqueiros e Cantadores; — João Ri
beiro. O Folklore; — Joaq. Ribeiro. 
Fdklore Brasileiro, 1944; idem. Folk-
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lore da restauração; idem, Introdução 
ao estudo do folklore brasileiro; idem, 
A tradição e as lendas; — Bernardo 
Canal Feijoa, Folklore (Bol. lat. am. 
t. III, p. 43); — Paul Sebillot, Le 
Folklore; — P. Saintyves. Manuel de 
Folklore; — Van Gennep, Le Folklore;
— Raffaele Corso, II Folklore; — Basi- 
lio de Magalhães, O Folklore no Bra
sil; — Gustavo Barroso, Ao som da 
viola; — Artur Ramos. Folklore negro 
do Brasil; — G. Cocchiara, Folklore;
— Othon Costa, o folklore como fator 
educacional (Anais do Congr. das 
Academias, 1936); — Ed. Tomer, El 
folklore en la escuela.

FOLE, aparelho destinado a produ
zir vento para órgão, harmónio, etc., 
acumula o ar, impelindo-o depois a 
sair nas aberturas dos tubos e palhe
tas. Os órgãos costumam ter vários, 
de acôrdo com suas dimensões.

FOLEIRO, homem encarregado de 
acionar os foles do órgão.

FOLHA DE ROSTO, pàglna de gra
vura ou ornamentação no principio 
duma mús. ou dum livro.

FOLHINHA ECLESIÁSTICA, v. ca
lendário.

FOLIA, a) folgança ruidosa; — b) 
dança viva.

FONAÇAO, produção fisiológica da 
voz.

FONANTÓGRAFO, instr. construído 
por Scott & König para tornar visíveis 
as vibrações.

FONE, a peça do aparelho telefôni
co que se leva ao ouvido.

FONEMA, o som e articulação da

FONÉTICO, o que se refere ao fo
nema.

FON-FON, a buzina ou o som do 
automóvel.

FONFONAR, buzinar (da parte do 
automóvel).

FONIATRIA, tratamento da voz.
FÔNICA, combinação dos sons pelas 

leis da acústica; — FÔNICO, adj., rela
tivo à voz.

FONÓGRAFO, gramofone, aparelho 
que fixa e reproduz os sons.

FONOLOGIA, ciência da voz.
FONÔMETRO, aparelho para medir 

a intensidade do som ou da voz.
FORMA, a) feição exterior; na mú

sica, a união das partes p. constituí
rem um todo satisfatório, para o que 
devem ser heterogêneas. Revela-se a 
unidade da mús. na tonalidade, nos 
acordes, no ritmo, nos temas e moti
vos; a heterogeneidade (contrastes e 
conflitos) na mudança de harmonias, 
nas dissonâncias, na variedade rítmi
ca, na maior ou menor intensidade 
dos sons, nos temas ou motivos opos
tos uns aos outros. — b) Segundo 
H. Riemann, peças de um só tema ou 
motivos são os estudos, as bagatelas, 
danças e trechos imitantes, como as 
invenções de Bach; tendo duas par
tes (com repetições), a prim. termina 
em outra tonalidade (a da dominan
te, a paralela, em maior ou menor, 
etc.), na qual a seg. começa, para 
voltar à anterior; sendo de três par
tes, basta que a parte central esteja 
em outro tom e evite conclusões per
feitas na tonalidade das outras partes.

Também na fuga, sem essas divi
sões, a tonalidade não é mantida; pelo 
melo da fuga, a modulação leva a 
outro tom, para, no fim, regressar ao 
anterior, observando assim, na tonali
dade, a forma A-B-A, que, geralm., 
também é indicada pelo tema; — c) 
outras peças mantêm um motivo prin
cipal a modo de estribilho (ritornello) 
que alterna com episódios ou couplets 
(fr.) sempre novos. Continuando o 
motivo principal no mesmo tom, surge 
a forma A - B> - A - B2 - A - B:‘ - A, cons
tituindo os episódios (B) o contraste 
com o tema principal (A), como é o 
caso nos ant. rondeaux, de Couperin.

Os episódios podem parecer-se entre 
si, com variações, com o que o todo 
ganha em unidade. Passando o ritor
nello (A) por vários tons, voltando só 
no fim ao ant., surge a forma que, 
no século XVIII, era a dos concertos 
ou da ouverture francesa aos tempos 
de Bach; — d) peças com dois temas 
de caráter diferente podem desenvol

www.obrascatolicas.com



ver-se como foi dito em b), entrando, 
depois da modulação, o novo tema; 
não havendo repetições, o 2.° tema 
passa a figurar como centro (B), cha
mando-se èsta A-B-A de forma do 
Lied (canção alemã).

No caso de repetições, o 2.° tema é 
intercalado antes da reprise (repeti
ção) na dominante, paralela, etc., de
pois da qual, no novo tom, é repetido 
o 1.° tema que volta à tonalidade 
anterior, na qual, pelo fim, se dá 
ta m b é m  o 2.° tema; esta forma, 
A-B :[: Ab-Bu é a forma embrional 
da sonata, por ex. em Ph. C. Bach.

Formações a modo do rondó, de vá
rios membros, podem desenvolver-se 
de maneira semelhante, como seja: 
A-B-Ab C-Bc A-Ba ou: A-B-Ab C-Ac 
B-Aa, etc.

Desenvolvimentos apenas dimensó- 
rios da forma A-B-A podem ser feitos 
pela evolução interna de cada uma des
sas 3 partes, seg. o mesmo principio, 
a saber A (a b c) - B (a b c) - A (a b a ), 
caso em que, não poucas vêzes, êsse 
ou aquêle membro definha e se reduz; 
é a forma ampliada do Lied. — e) as 
formais mais elevadas são fruto do 
desenvolvimento, quer dizer, do em- 
prêgo diferente de motivos, do tema 
numa parte central de contraste: A 
(tema), B (desenvolvimento), A (vol
ta do tema). A sonata à sua altura, 
desde Haydn e Mozart, segue esta or
dem (nascida da forma do Lied): de
pois do 1.° tema. antes da repetição, 
segue um 2.° tema em outra tonalida
de, feita, então, a reprise; motivos dos 
2 temas são aproveitados em jôgo ca
prichoso, através de vários tons, vol
tando em seguida o 1.° tema na tona
lidade anterior, na qual aparece tam
bém, sem modulação o 2.°.

Há modificações d e s t a  maneira 
como, por ex., por um 3.° tema no 
meio do desenvolvimento, ou pela in
trodução de formas de rondó.

Formas ciclicas são conjuntos de 
ciclos de caráter diferente, de vários 
tons e andamentos, como sejam A le n 
to; r=rápido):

forquilha 266

1) 1-r;
2) r-l-r;
3) 1-r-l-r;
4) r-l-r-r;
5) r-l-r-l-r;
6) r-1;
7) 1-r-l, etc.

— f) aplicando-se essas formas 
simples ou cíclicas segundo o número 
e caráter dos instr.. estilo, fim, etc., 
virão formas concretas, cujo simples 
nome desperta idéias especiais. Assim, 
na mús. instr.: dança, estudo, prelúdio, 
fantasia, fuga, toccata, suite, sonata, 
quarteto, serenata, concerto, abertura, 
sinfonia; — na música vocal: Lied, 
ária, motete, salmo. Missa, Requiem, 
Cantata, Oratório, ópera. Paixão, etc.

FORQUILHA, a) na harpa moder
na peq. disco metálico com duas has
tes em forma de forquilha, colocado 
por baixo de cada corda para esta 
passar no meio das hastes; girando a 
forquilha por um movimento do pedal, 
as hastes, encostando-se à corda, fa
zem-na descer meio tom ou um tom; 
— b) têrmo emprestado na dedilha- 
ção dos dedos indicador, médio e 
anular, nos instr. de sôpro, quando o 
médio fica levantado, baixando os 
outros sôbre os orifícios.

FORROBODÓ (no Pará, ferró); 
"festança, baile da ralé" (Peq. Dic.).

FORTE, port. e it.. abreviado: f, 
com estas variantes: fortíssimo (FF); 
fff, fortíssimo possibile; mezzoforte 
(it.), meio-forte; fortepiano (FP), for
te e, imediatamente depois, plano; pf 
pode significar pouco forte, mas é em
pregado ordinàriam. no sentido de piú 
forte, mais forte (do que mf ou f ).

FORZANDO, FORZATO, it., refor
çando o som.

FOURCHETTE. fr., peq. pedal, acres
centado à harpa por Érard, para ele
var as cordas meio tom.

FOUYE, jap., nome genérico das 
flautas.

FRAGMENTOS de um cancioneiro 
inédito que se acha na livraria do real 
colégio dos Nobres de Lisboa. Paria,
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no Paço de sua Majestade Britânica, 
1823.

FRAGOR, lat. e port.. ruído feito 
pelos coristas no fim do Oficio das 
Trevas na Semana Santa, quando ba
tem algumas vêzes com o livro no pa
rapeito das cadeiras do cõro. "Hbje é 
apenas um uso conservado que pode 
ser interpretado como sinal de triste
za e luto” (Rüwer).

FRANÇA MUSICAL. “A essência da 
música francesa — assim resume "O 
Grande Herder” — baseia-se na dis
posição musical do francês, muito di
ferente da alemã e da italiana. Reve
la-se em forte predileção pelo ritmo, 
na preferência do pitoresco (donde a 
tendência para música descritiva) e 
grande talento para criação de for
mas. Em tôdas as épocas, a mús. fr. 
em vários sentidos estimulou a alemã, 
principalm. pela mús. pianística do 
séc. XVII, pela ópera revolucionária e. 
por fim, pelo impressionismo.

IDADE MÉDIA. Cultivo, cedo, da po
lifonia (Escola de Notre-Dame); mús. 
dos troübadours e trouvères; opereta 
de Adam de la Hâle (meados do sé
culo X III); a nova mús. libertada do 
contraponto sôbre canto firme, por 
Phll. de Vitry (motetes), G. de Ma- 
chaut (baladas erondós), etc.; aproxi
mação da polifonia dos neerlandeses 
(J. Moouton, C. Jannequin, séc. X V I).

SÉC. XVII: ópera ital. sob Maza- 
rln; depois francesa sob Lully, Cam- 
pra, Destouches, etc.; cultivo do baila
do de ópera; lmport. escola de clavici- 
nistas (principalm. Fr. Couperin).

SÉC. XVIII: Rameau (ópera, teo
ria) ; as principais obras franc. de 
Gluck na luta contra a ópera italiana 
(Plcclni) em Paris; Opéra comique 
com diálogo falado (Rousseau, Duni, 
Grétry; ópera de revol. e terror (Che- 
rubini, Méhul).

SÉC. XIX: até hoje: Berlioz (no
va mús. descritiva, poema slnfôn., ins
trumentação mais artística; influên
cia sôbre a música neo-alemã); C. 
Franck e sua escola; cultivo da ópera

cômica (Boieldieu, Auber); da grande 
ópera (Halévy, Meyerbeer); síntese 
original em Bizet (Carmen); opereta 
como crítica do 2.° Império (Offen
bach) ; relutância contra a influência 
de Wagner; impressionismo (Debussy, 
Ravel) e o grupo dos Seis (Milhaud, 
Honegger, etc.) como reação contra a 
dissolução da forma no impressio
nismo.

LIT. — A. Bruneau: La musique 
franç. 1901; Th. W. Werner: Muslk 
in Frankreich (1927); Lassere, The 
Spirit of French Music, 1917; — Har
grave, The Earlier French Musicians, 
1632-1834, 1917; — Hervey, French 
Music of the 19th Century, 1903; — 
E. B. Hill, Modern French Music, 1924;
— A. Coeuroy, La Musique fr. moderne, 
1922; — G. Jean-Aubry, French Music 
of Today, 1919; — H. Grace, French 
Organ Music, Past and Present, 1919;
— Chouquet, Gustave — Hist, de la 
Musique dramatique en France. Paris, 
1873.

FRANCISCANOS. O fundador dessa 
Ordem, S. Francisco d’Assis (1182- 
1226), “jogral de Deus”, da juventude 
até a morte apreciava a mús., mani
festando por ela o que lhe ia n’alma. 
Seu Cântico do sol, em que trata as 
criaturas de irmãs, foi traduzido para 
inúmeras línguas e repetidas vêzes 
musicado por mestres (Suter: ‘Le 
Laudi” e outros); sua vida motivou 
os oratórios de E. Tinel, Fr. Hartmann 
von An der Lahn-Hochbrunn, C. Clari, 
(1728), Leporatl (1708), Carlos Loewe, 
Pierre, Malpiero, Beretvas, Couturier, 
Pieri, L. Refice, Kalmhout, Wetzler, 
etc.). A herança poética do fundador 
de 3 Ordens (a 1.“ para homens, a 2.a 
para senhoras, as Clarissas; a 3.a para 
seculares de ambos os sexos) passou 
para seus filhos Tomás de Celano 
(autor do DIES IRAE), Jacopone da 
Todi (STABAT MATER), S. Boaventu- 
ra, Hern, de Burford, Panzlero da Pra
ta, Lamprecht de Ratisbona, inspiran
do Dante, Tasso, Goethe, Herder, 
Brentano, etc.
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Dos músicos franciscanos sobressaí
ram Juliano de Speyer, 1250. regente 
na côrte francesa; Fr. Henr. de Pira, 
Fr. Viia de Lucca, compositores; — 
Zarlino, 1517-98, teórico e regente; — 
padre Martini, 1708-84, compositor e 
professor de alto renome; — Boleslas, 
fal. em 1740, o “Palestrina da Boêmia” ; 
— L. Viadana, fal. 1845, célebre com
positor; — Constanzo Forta, fal. 1601, 
contrapontista; — G. B. Fasolo, re
gente; — F. Ant. Urio, fal. 1690; — 
Graziano, Ghizzola, Avella, Kajoni, 
etc.; — em época mais recente: P. 
Singer, fal. 1882, inventor do pansin- 
fonicón e compositor; — Niedrist. fal. 
1826; — C. Sanziano, fal. 1909;— Liszt.
3.° franciscano, glorificou S. Francis
co no ofertório “Mihi autem”, num 
“ Hino ao Sol”, no “Sermão aos pás
saros” e na “Lenda de S. Isabel” . Não 
há quase país onde os franciscanos 
não tenham tomado parte ativa na 
vida musical.

Sôbre os autores ant. de estudos e 
tratados lê-se em Wadding:

Scrlptores /  Ordlnis Minorvm /  qvi- 
bus accesslt /  Syllabvs Illorvm /  qui 
ex eodem Ordlne pro fide Christi /  
fortiter occubuerunt. /  Priores atra- 
mento, posteriores sangvi /  Chrlstia- 
nam Religionem asservervnt. /  Recen- 
svlt /  Fr. Lvcas Waddlngv /  eiusdem 
Institutl Theologus. /  Romae /  Ex Ty- 
pographia Francisco Alberti Tani. /  
Facultates ex anno 1648.

Bonaventura Rapiccia, e Castro Al- 
feri dioes. Astensls vico in Pedemon- 
tio Reg. Obseru. scrips!t: “Dialogum 
de Rubricls Breuiarij. & Mlssalis 
adiunctis aliquot Obseruationibus can
tis Gregoriani.” Verçellis apud Fran- 
ciscum Bonatum an. 1592.

Franciscus Vviller, Germanus homo 
sua etate inter primos eloquentlssimus 
ludlcatus, vltae religioslssimae; scrip- 
slt: “De Musica, Elusque laudlbus 
varia syntagmata.” Floruit an. 1495.

Gvlielmis de la Mare (Trithemius. 
& Vvillotus Lamarensem cognomi- 
nant) Anglus, S. Theologiae Doctor, & 
Professor Oxoniensis, vlr ingenio. &

eruditione Celebris. & vite sanctimonia 
ccnsplcuus. diligens D. Bonaventure 
sectator, in multis opinionibus S. Tli. 
de A q u in o  aduersabatur. Nomen 
suum his scriptls posteritati commen- 
dauit. Scrlpsit enim: “De arte muslcali 
librum unum.” Vlxlt circa annum 
Christi 1300. Trithemius eum circa 
annum 1208 scriblt vlxisse; sed men- 
dum est in numerls.

Horativs de Caposale, Italus, artis 
Muslce peritus maglster. edidit: “Pra- 
xim cantus firm! & Gregoriani” , Nea- 
poli apud Constantinum Vitalem, an. 
1623.

Jacobvs Milesivs, Hibernus, Ponta- 
nensis, Strict. Obseru. proulnciae Ter
re laborls alumnus, Collegii Romani
S. Isidori Minorum Hlbernorum olim 
Vicarius s c r i p s ! t  Italice: “Artem 
nouam cantandi, sluve breuem metho- 
dum muslcae addiscendae, ab hujus 
artisperltis commendatam”. Neapoll 
in 8. anno 1630.

Jvlianvs Tevtonicvs, Sacello, et Mu- 
sice Gallorum Regis Prefectus Ordi- 
nem amplexus Minorum composult: 
“Mensuras & modos canendi dlulna 
Officia."...

Rogervs Bacconvs, Anglus, sacre 
Theologiae Doctor Oxoniensis, secun
dum orem illius temporis Doctor Mira- 
bilis salutatus: “De valore Muslces”,
lib. I. Post locorum descriptionem.

Thomas a S. Agatha, Vmbrie oppldo 
provincia Marchiae Strict. Obser. Re- 
formatorum Procurator, & Vicarius 
generalis, vlr rellglosus, & plus, in ado- 
lescentia cantu delecturus Ecclesiasti- 
co, scripslt: “Regulas breves & faciles 
cantus Ecclesiastlcl.” Vrbinl apud Bar- 
tholomeum & Simonem Ragusios an. 
1617.

FRAPPÉ, fr.. v. arsis.
FRASE, (musical), fragmento de 

melodia que costuma reclamar outro 
análogo; parte dum período que for
ma sentido mais ou menos completo.

FRASEAR, pôr em relêvo a estrutu
ra orgânica.

FRAUENCHOR, ai., côro de senho
ras.
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FRAUTA. nome antiquado de flauta.
FREDDAMENTE, it., frlam.; FRED- 

DO. frio, sem alma.
FRENCHHORN, lngl., trompa; v. 

esta.
FRETTA, lt„ pressa; — FRETTE- 

VOLE, adv. it., apressado; — FRET- 
TOLOSO, FRETTOSO, adj. it., lépido, 
apressado.

FREVO, folia carnavalesca, em Per
nambuco.

FR1GIO, tom gregor., de mi a mi, 
sem acidentes, com a dominante dó. 
Correspondendo ao modo dórlco dos 
gregos, o acorde tônico não é o de mi 
menor, como se julgava nos séc. XVI 
a XVII, mas o de lá menor, cuja nota 
principal, na moderna teoria do tom 
menor, não é lá e sim mi. Assim o fi
nal fá-mi, tudo seg. Riemann, convém 
ser acompanhado pelos acordes de 
ré-lá (menores), a conclusão ré me
nor, mi maior, não é contra o espí
rito do tom, mas não é conclusão per
feita, e sim imperfeita. Êsse tom gre
goriano, chamado "austero” , usa fre
qüentemente dêsses motivos:

FRISCH, al., vivo, animado.
FRÖHLICH, al., alegria.
FROTTOLA, it., cantiga de crian

ças; — FROTTOLARE, it., cantarolar.
F-SCHLÜSSEL, al., clave de fã.
FUGA, a forma mais artística do 

estilo imitante, em que, com extrema 
conseqüência, as vozes são igualadas, 
trazendo tôdas elas o seu tema. A f.. 
assim, deve ter pelo menos duas vozes.

Dos cânones vocais, muitas vêzes ar
tificiosos, dos neerlandeses dos séc. 15 
e 16 nasceu, pela passagem para o 
órgão, a f. de quinta, de hoje, tendo 
sido dado o nome de na era citada, 
ao que hoje chamamos de cânon, e as

composições semelhantes às de hoje, 
desde o séc. 16, de ricercare ou fan
tasia .

Só no séc. 17 respeltaram-se. pcuco 
a pouco, as limitações que levaram à 
/. real, encontrada não só no órg. e 
plano, mas também no violino e na 
orq., em sonatas, aberturas, etc.

Pelo fim do séc. 17, a f. real foi 
desenvolvida pelos Andrea e Giovanni 
G a b r i e 1 i, Frescobaldi, Sweellnck, 
Scheldt, Froberger, Pachelbel, Buxte- 
hude, chegando à culminância com J. 
Seb. Bach (/. instr.) e Haendel (/. 
vocal).

Suas partes essenciais são estas: te
ma e resposta. Uma primeira voz, so
zinha, apresenta o tema (ou dux, su
jeito, guida, proposta) segulndo-sé-lhe 
outra voz com a resposta (ou comes, 
conseguente), consistindo no mesmo 
trecho melódico, em transposição para 
a quinta, (a quarta inferior, a duodé
cima superior ou undécima inferior).

Durante essa exposição (v. esta; da 
2.a voz (resposta), a l.a não fica ca
lada, mas continua cantando ou to
cando em contraponto, isto é melodia 
nova, de ritmo e valores contrários, 
chamada contra.

Não sendo a f. de apenas duas par
tes, 'á  3.a voz novamente apresenta o 
tema (dux, sujeito, etc.), a 4 a a res
posta ou comes, terminando assim a 
primeira exposição, seguida por um in
terlúdio ou divertimento.

As demais exposições costumam ser 
feitas com a participação de tôdas as 
partes observando estas, na apresen
tação do tema ou da resposta, ordem 
diferente da primeira vez.

Obedecendo à lei geral das formas 
musicais, a parte central das exposi
ções é feita em tonalidade diferente, 
como seja a da dominante ou paralela, 
da paralela da dominante ou da domi
nante da paralela, da subdominante 
e sua paralela, embora o próprio Bach 
apresente exceções, com a parte cen
tral no tom da primeira. O número 
das exposições depende da extensão
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da f., sendo muitas vêzes as últimas 
exposições incompletas.

A lei principal para a resposta exige 
que, mantendo-se o tema no mesmo 
tom, o comes tem que modular para 
a dominante; chegado, porém, o tema 
à dominante, o comes tem que regres
sar ao tom anterior.

Os divertimentos costumam tirar 
seus motivos aos contrapontos e devem 
ser bem interessantes, para que as re
petições eternas do tema não cansem. 
Nas ouvertures francesas da época de 
Bach, os episódios ou divertimentos fo
ram confiados muitas vêzes a um trio 
de instr. de sõpro (2 oboés e fagote), 
de timbre essencialmente diferente, o 
que, com o contraste surpreendente, 
levou mais tarde à apresentação de 
um 2.° tema.

Surgem complicações, quando se in
verte, encurta ou prolonga o tema, 
quando se recorre ao contraponto du
plo da duodécima ou décima, ou quan
do, pelo fim. se passa ao chamado 
stretto, i. é, o Inicio da resposta, antes 
de ter terminado o tema.

LIT. — TEORIA: Marpurg. Abhand
lung von der Fuge; — Fétis, Traité 
de la fugue; — Hauptmann, Erläute
rungen zu Bachs Kunst der Fuge; — 
Riemann, Katechismus der Fugen
komposition; — Kitson, The Elements 
of Fugal Construction; — E. Prouut, 
Fugue; idem, Fugal analysis; — Mar- 
chant, 500 Fugal subjects and ans- 
wers ancient and modern; — Knorr, 
Lehrbuch der Fugenkomposition; — 
Gédalge, Traité de la fugue; —t.Apel, 
Die Fuge; — Draeseke, Der gebundene 
Stil; — Levarie, Fugue and Form 
(Bull, of the Americ. Muslcol. Society.
1936).

HISTÓRIA: Müller-Blattau, Grund
züge einer Geschichte der Fuge; — 
Wessely, Die Entwickelung der Fuge 
bis Bach; — Schwarte, Die Fugenbe
antwortung vor Bach; — Zulauf, Zur 
Frage der Quintbeantwortung bei J. S. 
Bach; — Deutsch, Die Fugenarbeit in 
den Werken Bachs; — Shedlock, The 
Evolution of Fugue.

FUGA DUPLA, a) é /. com 2 sujei
tos; havendo mais, fala-se em /. tripla, 
e quádrupla.

O compositor costuma desenvolver, a 
principio, um tema como na f. sim
ples; faz outrotanto com o segundo 
(e os mais), juntando, por fim, todos; 
— b) dá-se o mesmo nome à f., que 
repete também, sempre, o contraponto 
do tema.

FUGATO, peq. fuga livre, incom
pleta.

FULL ORGAN, ingl., o tutti ou cheio 
do órgão.

FÜLLSTIMMEN, al.. vozes para en
cher; a) são vozes não tratadas melò- 
dicam., mas que têm apenas o fim de 
completar a harmonia dum côro ou 
trecho instr., ou, como se faz freqüen
temente com os trombones, de marcar 
o ritmo; — b) no órgão há registros 
que acrescentam às respectivas notas 
a sua quinta, têrça, etc.

FUNÇAO, festa, ato festivo.
FUNDAMENTAL, essencial, basilar. 

Nota f. é aquela que serve de base 
para formação dum acorde (em inter
valos de terceiras). Acorde f. é aquêle, 
cuja nota f. está no baixo. Som f. é 
o som mais grave duma corda ou dum 
instr. de sõpro, em relação aos que o 
acompanham como sons harmônicos.

FÚNEBRE, relativo à morte, lúgubre.
FUNERAL, v. exéquias.
FUNGADOR, instrumento musical 

dos negros do Brasil, variedade da 
puita; — v. esta.

FUNKORCHESTER, al., orquestra de 
rádio.

FURLANA, velha dança italiana pro
cedente, ao mesmo tempo da taran
tela e do menueto, mas mais viva do 
que um e mais alegre do que a outra. 
É uma dança em ° /s, oriunda de Ve
neza. A f. aparece em algumas óperas 
ital. como La Gioconda de Ponchielli, 
e Le Maschere de Mascagni.

FUSA, nota de valor da metade da 
semicolcheia; em alemão: Va2.

FUSO, "baile reles, orgia” (Peq. 
d ic.).
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FUSSTON, al., ‘‘tom segundo os pés” , 
expressão tirada da construção de ór
gãos. Um tubo labial de mensura mé
dia, afinada no dó grande, tem 8 pés 
de altura, pelo que todos os registros 
que estão neste caso, se chamam de 
8 pés (8).

Se, no entanto, tocando-se a mesma 
tecla, se ouvir uma oitava mais alta, 
a saber, o dó peq., ver-se-á que foi pro
duzido por um tubo labial de apenas 4 
pés de altura (4).

Soando a. tecla uma oitava mais 
grave, produzindo dó-contra, só pode

ser por um tubo de 16 pés de altura 
(16).

Assim se distinguem ainda vozes de 
2 pés e de 1, bem como, do outro 
lado, de 32. Segundo o dó 4, 8, etc., 
dá-se o mesmo nome de 4, 8, pés, etc. 
às demais notas da escala.

FUSTE, o cilindro largo e curto que 
constitui o corpo principal do tambor 
e do bombo.

FZ, abreviação de forzato; — FFZ, 
forzatissimo, idêntico com sf (síor- 
zato) e sff (sforzatissimo), sinal de 
forte acento que, sempre, só se refere 
à nota ou ao acorde, onde está.
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G
G, al.. a) a nota de sol; — b) clave 

de sol; — c) abreviação de gauche, fr., 
esquerdo; m. g. mão esquerda.

GA, 3.° grau da escala hindu; v. 
índia.

GADO, v. apartação e gesta.
GAÊTA, “dpsigna em Angola, por 

extensão, o harmónio europeu, pósto 
que no sentido mais restrito signifique 
certos instr. de vento, indígenas” . (L. 
Batalha, Angola).

GAGLIARDA. GAILLARDA; v. cou- 
rante, galharda.

GAIMENT, ou GAIEMENT, fr„ ale
gre.

GAITA, "nome que o vulgo dá a 
qualquer instrumento rústico de sôpro, 
como a flauta ou pífano” (Peq. d ic.). 
No sul: sanfona; seg. Pedrell é dos 
oboés.

GAITA DE CAPADOR, chuio. "Flauta 
composta de peq. canudos de diversas 
dimensões unidos numa fileira, sòbre 
os quais o tocador sopra, produzindo 
em cada um diferente som; é a sirinx 
dos ant. gregos" (E. Vieira); v. flauta 
de Pan.

GAITA DE FOLE, askaulos, gr., bac- 
pipe, ingl., comamusa ou pii>a, it., 
musette ou sourdeline, fr.; Sackpfeife, 
al., tibia utricularis, lat. “Instr. rús
tico, espécie de peq. charamela embe
bida num fole, cujo vento lhe faz vi
brar a palheta. O fole ou é um simples 
odre que o tocador enche soprando 
por um tubo curto, o u ... um verdadei
ro fole que o tocador agita com o 
braço direito.

Geralm., além do tubo principal, 
destinado à melodia, tem a g. de f. 
outro tubo mais comprido e largo, que

produz constantem. uma nota grave 
que se chama bordão ou, em lingua
gem chula, ronca. No Tlrol juntam, 
às vêzes, dois tubos para a melodia, 
afinados em terceiras, e também lhe 
adicionam dois bordões, de modo que 
faça ouvir a  tônica e o outro a domi
nante.

“A g. de f. é usada desde uma anti
güidade remotíssima... Encontra-se 
citada na Bíblia (Dan. III, 5, 10, 15), 
como sendo um instr. dos caldeus, com 
o nome de sumphoniah que os tradu
tores gr. e lat. mudaram em sinfonia, 
donde deriva o nome de zampogna 
que ainda se lhe dá em Itália” (E. 
Vieira).

Teve, na Idade Média, também os 
nomes de chorus, lat.; quando de 
grande formato: grosser Bock, al.; 
Schnaperpfeife, al., Hümmelchen, al., 
Dudey, ingl.

GAITEAR, tocar gaita; — GAITEI
RO, tocador de gaita.

GAJAMENTE, it., alegremente; — 
GAJO, it., alegre.

GALANTE, qualificativo dum estilo 
rococó, nascido no séc. passado p. pe
ças de piano.

GALERIA, corredor, ou coleção de 
quadros; sinônimo de arquivo, reper
tório.

GALHARDA, gagliarda, it., gaillar- 
de, fr.. dança em compasso ternário, 
dos séculos XVI e XVII; era de movi
mento animado.

GALICANA (LITURGIA); v. moçá- 
ra.be.

GALINHA. GALO, v. animais. O can
to do galo. reproduzido na Europa 
pela fórmula:
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no Rio de Janeiro foi registrado assim:

GALINHA-MORTA, dança riogran- 
dense (R. de Almeida, p. 174).

GALOPE, dança moderna, de com
passo binário e andamento muito vi
vo; — v. cavalgar.

GALOUBET, fr., ou FLUTET, fr., tí
bia pastoril, com embocadura de apito, 
usada na Provence.

GAMA, escala musical. O nome pro
vém da letra grega que corresponde 
ao nosso g, e que servia para indica
ção da nota mais grave.

GAMAKA, ornamentos melódicos na 
índia.

GAMBA, it., a) "perna”, expressão 
para instr. que se tocavam apoiados 
na perna, (v. viola âa g .); — b) reg. 
de órg., de tubos labiais de mensura 
estreita, com som que imita o dos ins
trumentos de corda.

GAMBÁ, dança bras. (R. de Almei
da, p. 188).

GAMBANG, instr. de percussão, for
mado de lâminas metálicas, usado nas 
ilhas de Sumatra.

GAND, trompa pastoril dos abessí- 
nios, formada dum chifre de vaca.

GANDER, instr. hindu, formado de 
lâminas de estanho sôbre bambu.

GANIBRY, banjo dos kabilos.

GANZ, al., inteiro; game Note, a 
nossa semibreve.

GANZÁ, caixa de fôlha de Flandres, 
munida de cabo e contendo selxinhos 
ou grãos; usado no nordeste do Bra
sil; — “feito de cana com talhas e 
orifícios transversais” (Renato Men
donça: O negro no folk-lore e na lite
ratura do Brasil). — GRAV. na pág. 
seguinte.

GARBO, port. e it., elegância.
GARGANTA, parte anterior e inter

na do pescoço; compreende a laringe 
e faringe; expressão metafórica de voz.

GARGANTEAR, vocalizar, cantar 
sem articular palavras; — GARGAN- 
TEIO, ou GARGANTEADO, volata, vo- 
callse

GARIKA, nome hindu do arco de al
guns instrumentos de corda.

GARINGA, flauta de Núbla.
GARRULAR, tagarelar; — GÁRRU

LO, adj. e s. m., quem fala ou canta 
muito.

GASAPH, cornamusa da Berbéria.
GASSENHAUER, al., melodia vulgar, 

assobiada e cantada nas ruas.
GATURAMO, v. ave.
GAUCHE, fr., esquerdo; main gaú

che, mão esquerda.
GAUCHITA, canção das campinas 

do Rio da Prata; costuma ser acom
panhada pela guitarra.

GAUDÉRIO, v. ave.
GAULESES, baile das camacheiras.
GAUTHA, campainha usada pelos 

brâmanes nos vestíbulos dos templos 
das índias.

GAVIOLI-LUTE, espécie de órgão do 
parisiense Gavloli.

GA VOTA, ant. dança francesa em 
compasso quaternário, de andamento 
moderado, terminando sempre no tem
po forte. Fazendo parte da suite do 
século XVIII, seguiu geralm. à sara
banda. Muslcalm., corresponde à alle- 
mande da época de Schein (t 1630).

GEBUNDEN, al., ligado.
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Ganzá dos bontokigorolcs, preso num queixo 
humano.

(Des., scg. fotograf., do P. Damião Prentkc).

GEDACKT, ou GEDAKT, al, nome 
comum do tubo labial coberto (tapa
do) do órgão; covered stops, ingl.; 
jeux bouches, fr., g. 32 costumam ser 
o grd. sub-balxo, o infrabaixo, subcon- 
trabaixo; pileata maxima, lat., sous- 
bourãon, fr.; great bourdon, ingl.; ta
pada de 52, esp.

Grossgedackt é o bordão grave, sub- 
baixo; o double stopped ãiapason, 
ingl.; pileata magna, lat.; tapada de 
26, esp.;

Mittelgedackt: a grosse flúte, fr.; 
stopped diapason; TJnion covered, 
ingl.; tapada de 13, esp.; pileata maior, 
latim;

Kleingedackt, pileata minor, flúte, 
etc. São registros cobertos, tapados, 
como a flauta dupla e quintadena; 
dando um som uma oitava mais grave 
do que o das flautas abertas do mes
mo comprimento, são muito econômi
cos. mas de som um tanto surdo e de 
brilho menor do que o do principal;

contudo, podem ser belíssimos; — v. 
regai.

GEDÂMPFT, al., e msurdina ou mais 
abafado.

GE’EZ ou GHEEZ, modo etíope; v. 
Abessínia.

G FLAT, ingl., sol bemol.
GÊ-GÊ, sílabas que os índios repe

tiam em côro depois de cada estrofe 
cantada pelo tuchaua na festa da Tu- 
candira (B. Rodrigues).

GEGEN, al., contra.
GEIGE, al., violino.
GEIGENKLAVICYMBAL, v. Bogen- 

klavier.
GELOSIA, jalousie, fr., Jalousiesch- 

weller, al., veneziana, grade de fas
quias de madeira que se usa nos órgãos 
fechando parte dos registros, para di
minuir ou aumentar a intensidade do 
som. Conhecla-se essa aplicação no 
piano, sendo usada, em 1750, por 
Green, também no órgão.

GEMEDOR DE MODINHAS, expres
são que caracteriza cantores de mo
dinhas.

GEMISCHT, al., misto; gemischier 
Chor, côro misto composto geralm. de 
soprano, contralto, tenor e baixo; ge- 
mischte Stimmen, vozes mistas.

GEMMA MUSICALIS, madrigais e 
cançonetas de 4-12 vozes, editados, de 
1588 a 1590, por F. Lindner e Impres
ses por C. Gerlach, Munique.

GEMSHORN, al., goat-horn, ingl., re
gistro flautado de órgão, geralmente 
de 8 pés.

GENDBRANG, grd. tambor dos ne
gros.

GENERALBASS, al., baixo cifrado 
(v. êste).

GÊNERO, classe musical: diatóni
co (o g. dos tons gregor. e dos tons 
comuns modernos), cromático (de to
dos os intervalos) e enharmônico (no
tas de nome diferente, mas som igual).

GÊNIO, alto grau de capacidade in
telectual para criar; revela-se, na arte 
musical, na composição, na regência e 
na interpretação.

GENIS. it., espécie de saxhorn con
tralto em mi bemol.
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GENUFLEXÃO, o ato de dobrar o 
joelho; uma das prescrições da litur
gia, extensiva ao côro de cantores.

GERBERT, v. Scriptores ecclesias- 
tici.

GERMAN FLUTE, v. flauta.
GES, al., sol bemol.
GESANG, al., canto.
GESELLSCHAFT (sociedade) FUR 

MUSIKFORSCHUNG (para investiga
ções na m ú sj, fundada em 1868, em 
Berlim, por Franz Commer e Rob. 
Eitner; estudou em particular a mús. 
dos séc. XV a XVII, editando a revis
ta mensal Mxmatshefte für Mwsikge- 
schichte e 23 volumes de obras musi
cais do passado.

GESOLREUT (ge-sol-re-ut), nome 
do sol na antiga solmização.

GESTA (=  história) DOS ANIMAIS. 
“Para o nordeste — escreve L. da Câ
mara Cascudo (Vaqueiros e Cantado
res) — a pastoricia fixou a popula
ção . . .  Nas grds. festas do ano, S. João 
e Natal, ia-se à missa do povoado.~As 
fazendas maiores tinham suas capelas. 
Estas são atualm. as igrejas das cida
des sertanejas.

"A distração era o cantador. Dedi
lhando a viola ou arranhando a ra
beca, o negro-escravo ou um curiboca 
alvarinto, recordava aventuras de can
gaceiros ou doces romances de amor. 
Cantava xácaras portuguêsas. O as
sunto mais sugestivo, depois do desa
fio, era a história dos entes que po
voavam a vida do sertão: bois, tou
ros, vacas, bodes, éguas, as onças, os 
veados. Essa fauna era evocada com 
detalhes de localização, indicações de 
nomes próprios que faziam rir a assis
tência. Os touros e bois, onças e bodes 
velozes contavam suas andanças, nar
rando as carreiras e os furtos cometi
dos. O auditório, rudes vaqueiros en
cardidos de sol, veteranos das catingas 
e dos tabuleiros, vencedores dos saltos 
dos serrotes e das galopadas frenéticas 
no lombo das serras sem nome, acom
panhava num interêsse supremo o as
sunto que era a explicação pessoal de 
cada um ...

"Os velhíssimos romances do Boi 
Espácio, do Boi Barroso, do Boi Suru
bim, da Vaca do Burel, foram todos 
cantados em Goiás e Mato-Grosso... 
Outro sinal de antigüidade é o fan
tástico que cerca a figura dos velhos 
animais glorificados:

..."A  curiosidade maior é a iden
tificação do cantador com o seu mo
delo. .. O poeta sertanejo desaparece 
inteiram. Só o animal, touro ou onça, 
boi ou bode, falará. . .

Eu sou o liso Rabicho,
Boi de fama conhecido;
Nunca houve neste mundo 
Outro boi tão destemido.

Na fazenda do Burel,
Nos verdes onde pastei,
Muitos vaqueiros de fama 
Nos carrascos eu deixei. . .

A gesta dos animais é a mais tradi
cional e querida pelos sertanejos. Sua 
abundância de outrora com a rareza 
de sua existência presente, marcam o 
predomínio e o declínio da pecuária 
nordestina".

GESTO, movimento do corpo e mí
mica de importância no canto (ópera), 
na regência, etc.

GETEILT, al., dividido; geteilte Vio- 
linen, violinos divididos (na execução 
de partes).

GETRAGEN, al., sostenuto, it., sus
tentado, demorado, retardado.

GEWANDHAUSKONZERTE, al„ con
certos de Leipzlg que gozam de grd. 
fama e que se chamam assim pelo 
edifício em que se realizam.
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GHAB e OUGAB. instr. bíblico, de 
sôpro. GRAV. p. 95, n.° 5.

GHAÏTA ou R’AÏTA. ar., espécie de 
oboé árabe, de palheta dupla; v. Ará
bia (Maghreb).

GHANA, instr. metálico de per
cussão. na índia.

GHARI. gongo hindu, de som pode
roso.

GHARTAB, Instr. mus. indetermina
do dos árabes.

GHASIE (pl. ghawasia), ar., dança
rina árabe.

GHEEZ ou GE’EZ, modo etíope; v. 
Abessinia.

GHENA NESSOUANI. ár„ cantos de 
senhoras (v. Arábia-Argélia 6.°).

GHENTA. peq. corneta dos antigos 
pastores etíopes.

GHESSEN. estrofes; v. Arábia.
GHIRBAL, pandeiro árabe.
GHIRONDA. it., sanfona.
GHITHITH. grd. harpa dos judeus.
GHUNGURA, guizos que, em grd. 

núm.. são segurados pelos índios no 
braço, para reforçar o r i t m o  das 
danças.

GHUTRIJ. tambor índio de terra 
cozida, em forma de ânfora de pes
coço prolongado.

GIGA, a> ant. dança ital., anima
da. em compasso ternário; — b) vio
la da Idade Média, construída em 4 
tamanhos: soprano, contralto, tenor 
e baixo.

GIGLE, GIGUE, GIQUE. fr.. giga.
GINÁSIO DO DEDO, aparelho in

ventado em 1856 por Barrois, para dar 
agilidade aos dedos.

GINEBRA. cast. e fr.. ligneum psal
terium, lat., claquebois. fr., sticato, it., 
Strohfiedel, ai., xtlocordeon, gr. e lat., 
instr. de percussão construído por pe
daços de madeira montados sôbre pa
lha e batidos com baquetas. Foi em
pregado por Saint-Saêns na sua Dan
ça macabra.

GINGLARA, GINGLAROS, GINGLA- 
RUS, lat.. flauta dos ant. egípcios, de 
um só orifício e de som melancólico.

GINGRA, GINGRINA. ou GINGROS. 
peq. flauta fenícia, destinada a ceri
mônias fúnebres.

GIOCONDO, GIOCOSO, it., jocoso, 
alegre.

GIRAFFE, ingl., variante da espi
neta.

GIRALDILLA, esp.. dança asturiana.
GIRBAL, GUIRBAL, instr. de per

cussão.
GIRINC, instr. de corda jap., v. 

Japão.
GIS, al., sol sustenido.
GITANAS, esp., copla popular que 

fazia parte dos cantos flamengos.
GIü, it., para baixo (o arco).
GIUSTO, it., exato, rigoroso, justo.
GLEE, ingl., a) canto muito popu

lar na Ingl., p. 2, 3 ou 4 partes que. 
no fim, cantam as mesmas palavras;
— b) peq. conjunto vocal.

GLEICH, al., Igualmente; GLEICHE
STIMMEN, côro só de homens ou só 
de senhoras, respectivam. de crianças.

GLICIBARÍFONO, (glicibarifona). 
it., clarinete baixo, em dó, com dupla 
coluna paralela de ar, construído por 
Catterini, Bolonha. Tem 22 orifícios, 
dos quais 5 livres, os demais com 
chaves.

GLISSANDO, glissato, glissicato. 
glisstcando, it., a) no piano: resva
lar ràpidam. com um dedo sôbre as 
teclas brancas; era mais fácil nos ins
trumentos ant., de teclas menos duras, 
tanto que se fazia também em têrças. 
sextas e oitavas; — b) nos instr. de 
corda: deixar de acentuar as notas;
— c) no pedal do órgão: resvalar 
com o pé de uma tecla à outra.

GLOCKE, al., sino (v. êste); — 
GLÖCKCHEN, al., campainha; — 
GLOCKENSPIEL, carrilhão.

GLORIA IN EXCELSIS DEO, lat., a 
doxologia (dóxa, gr., louvor; logos, gr., 
palavra) maior da liturgia (sendo a 
menor o “Gloria Patrl” ). Principia 
com o canto dos anjos aos nastôres de 
Belém, pelo que é chamado de hino 
angélico, cuja redação lat. é atribuída 
a S. Hilário de Poltlers (f. 367); o tex
to definitivo é do séc. IX. Dada a
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Ockeghem ao púlpito de canto entre os cantores. Manuscrito francês de 1537. 
(Biblioteca Nacional de Paris.)

Carlos Oswald: Ex-libris do sr. Abra- 
hão Carvalho, com cantora e facis- 

tol medieval.

www.obrascatolicas.com



277 gorjeio

sua alta consideração, seu canto cons
tituía um privilégio: O Papa Símaco 
(498-514) permitiu aos Bispos cantá- 
lo nos domingos e nas festas de már
tires. Do séc. VII ao IX, os simples 
sacerdotes só podiam cantá-lo na sua 
prim. Missa e na Páscoa. — Canta-se 
hoje em tôdas as missas de caráter 
festivo; as prim. palavras Gloria in 
excelsis Deo são privativas do cele
brante, não devendo ser cantadas pelo 
côro. Êste começa com as palavras: 
Et in terra pax hominibus. — Embora 
muitos digam o (canto) Gloria, outros 
preferem dizer a Gloria.

GLORIA PATRI, lat., a doxologia 
menor do Ofício div. que tem sua ori
gem nas Epistolas dos Apóstolos, sen
do a seg. parte {Sicut era t.. .)  de fon
te ocidental, provàvelm. do séc. VI. É 
rezado ou cantado em tôdas as missas 
de caráter festivo. Na recitação do S. 
Ofício o côro faz, durante a prim. 
parte, uma inclinação maior ou menor.

A melodia do G. P. do Intróito da 
Missa tem várias terminações, para 
facilitar a repetição do Intróito.

GLORIA TIBI, DOMINE, lat., “lou
vor a ti, Senhor” , resposta ao celebran
te ou diácono antes do canto do Evan
gelho na Missa.

GLOSA, variação; — GLOSAR, flo
rear, variar, escrever o contraponto 
dum tema.

GLOTE, “abertura da laringe, cir
cunscrita pelas cordas vocais inferio
res”. (Peq. Dlc.).

GOAT-HORN, ingl., flautado do 
órgão.

GÔBO, Idêntico com o rucumbo; v. 
êste.

GODERO, v. ave.
GOD SAVE THE KING, ingl., pala

vras iniciais do hino inglês composto 
em 1743 por Carey, que correspondem 
ao Domine, salvum fac regem da Igre
ja cat. "É um velho salmo luterano, o 
hino 200, que todo protestante sabe 
de cor ... O inglês, conservando o tí
tulo que Henrique VIII recebera do 
Papa Adriano VI (Defender of ths

Faith, Defensor da F é), denuncia que 
a Fé significa elemento indispensável 
e vital no principio da Autoridade. É 
a conservação estável e personificada 
da Ordem legal. Por isso o hino da 
Inglaterra é um hino religioso” . .. (L. 
da Câmara Cascado, “Diário de Notí
cias”, Rio 27-1-1948).

GOKKINE, instr. jap. de 5 cordas.
GOLA, lt., garganta, goela; — voce 

di g„ voz de garganta.
GOLPE, movimento feito ao emitir 

um som, para articulá-lo bem. No vio
lino, etc., é chamado g. de arco. nos 
instr. de sôpro chama-se g. de língua, 
podendo ser duplo e tríplice; no canto. 
colpo di glottide, lt., coup de glotte, 
ir., golpe de glote.

GOMBA, a) instr. paraguaio, espé
cie de tronco ôco em forma de peq. 
barril e coberto de pele tocado com os 
punhos, quando o instr. é grd.; no caso 
contrário usam-se baquetas; — b) 
dança paraguaia.

GOMUKHA, buclna hindu em for
ma de concha marinha.

GONGO ou GOUNG, nome indiano 
do tantã chinês (v. êste).

GONGON, instrumento dos negros 
do Brasil.

GOPIJANTAR, ou GOPYANTAR, pe
quenos tímpanos duplos procedentes 
das índias; são usados por músicos 
ambulantes que, ligando-os por uma 
corda, os prendem à cintura.

GORA(H), GONRA, GONGOMS, va
riantes do nome de um instrumento 
antiqüísslmo dos hotentotes, consistin
do num arco de ferro ou de madeira 
encurvado por corda de tripa ou ner
vo secado ao sol, de algum animal. 
Numa das extremidades da corda é 
fixado um tubo de pluma de avestruz 
aplicado aos lábios, cuja insuflação 
faz a corda vibrar com sons harmôni- 
c';s; sendo o g. tocado por uma mu
lher, toma o nome de iou-mioum; — 
v. África.

GORJAZA, baile antigo.
GORJEIO, a) trinado de pássaros; 

— b) chilrear das crianças; — c) 
gargantelo, volata; — verbo: gorjear.
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GORRO DO SINO, v. sino.
GOSBA, ou GUESBA, espécie de 

flauta dos árabes da Africa setentrio
nal, feito de cana, sendo uma do tama
nho duma flauta traversa européia, 
com três orificios e 4 tons graves, que 
podem ser tocados também na oitava; 
a outra, pouco maior, tem 8 orifícios; 
a prim. é dos mús. ambulantes.

GOSTO, o critério artístico que se 
baseia no estudo, na audição e com
paração.

GÓTICA (nota), uma das formas 
da escrita gregoriana.

GOTTO, grd. harpa japonêsa de 9 
cordas sôbre uma caixa sonora.

GOUFEHT, timbale dos árabes.
GOURD-BANJO, guitarra hindu, es

pécie de banjo de cabaço.
GRADE, ant. expressão, em Portu

gal, por partitura.
GRADICUS, lat., sinal neumático de 

3 pontos para a direita, significando 
3 notas ascendentes; v. neuma.

GRADUAL, Graãuale, lat., a) livro 
litúrgico que antigam. continha só o 
gradual, aleluia e tractus da Missa, 
mas hoje contém todos os cantos da 
Missa, a cargo do côro; — b) trecho 
rezado ou cantado depois da Epistola 
cia Missa, de melodia e texto variá
veis. O canto extenso, com longos ju- 
bilus (v. êste), antigam. servia para 
interromper as leituras e dar expan
são às almas, tanto que, nas Missas 
Pontificais, o cerimoniário comunica
va prèviam. ao Papa o nome do cantor. 
Ainda hoje, pela riqueza e dificuldade 
das melodias, o g., pelo menos em par
te, é cantado por solistas.

GRAGENB, castanholas árabes usa
das pelos negros.

GRAILLE, ou graisle. greile, grelle, 
fr., corneta da Idade Média de um 
único som. estridente e agudo; era de 
metal.

GRAMÁTICA, a) conjunto das re
gras da arte musical; — b) livro que 
as contém.

GRAMOFONE, aparelho reprodutor 
dos sons por meio de discos gravados 
e agulhas.

GRANADINA, variante do fandango 
(v. êste).

GRANCAISSE, fr., GRAN CASSA. 
it„ GROSSE TROMMEL, al„ bcmbo.

GRAN-CORNET, a corneta magna 
dos espanhóis, um dos registros mais 
brilhantes do órgão.

GRANDE ÓPERA, GRAND’OPÉRA. 
fr., nome dado, na França, à ópera 
séria, a fim de distingul-la da cômica.

GRAND JEU, fr., GRAN REGISTRO, 
esp., mistura (registro do órgão que 
liga aos tons a quinta, têrça, etc.). 
Combinação de muitos registros.

"Há muitas opiniões sôbre o g. g.. 
preferindo eu a explicação de Bedos, 
seguida por Bach: Todos os registros 
fundamentais com os harmônicos, ex
cetuada a têrça, sem as lingüetas". (D. 
Plácido de Oliveira, O. S. B .).

GRAN-S, flauta chinesa de bambu.
GRAN TAMBURO. it„ bombo.
GRAN TEMPO, it., tempo largo, 

lento.
GRAPPA, it., colchete, linha verti

cal que liga 2 ou mais pautas musicais.
GRAU, degrau; graus conjuntos, no

tas vizinhas; graus disjuntes, notas à 
distância maior do que uma segunda.

GRAVAÇAO, ato ou efeito de gravar 
músicas em metal ou outra chapa con
veniente, para audição ou impressão; 
— gravador, a pessoa que, com buril 
ou outro instr. apropriado grava mú
sicas.

GRAVE, a) qualidade do som não 
agudo: baixo, isto é, de poucas vi
brações; — b) andamento lento; — 
c) estilo sério; — d) execução va
garosa, lúgubre.

GREAT BOURDON. v. gedackt.
GREAT ORGAN, ingl., grande órgão.
GRÉCIA MUSICAL; numerosos do

cumentos mostram a alta estima e o 
cultivo da música na G.. atribuída aos 
deuses. Não havia acordes e harmonia, 
porque a música grega era feita a uma 
só voz, acompanhada pelos instr. em 
uníssono ou na oitava. Ainda assim a 
teoria estava bem desenvolvida, pou
pando mais tarde muito trabalho aos 
teóricos do ocidente, embora, por outro
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lado, os incomodasse por balastros 
supérfluos.

Seg. Riemann, o centro de seu siste
ma musical era uma escala descenden
te de mi a mi, chamada dórica (dife
rente da gregor. dêste nome). Divl- 
dlam-na em 2 tetracordos iguais, o 1.° 
descendo de mi a si; o 2.° de lá a mi 
(com a seg. menor sempre entre as 2 
últ. notas). Acrescentando-se em cima 
da escala outro tetracordo (a partir 
do mi para cima) e mais um, descen
dendo do mi grave, ajuntava-se como 
nota mais grave de todo o sistema 
teleion o lá. Desciam, pois, as notas 
do lá do 2.° intervalo com a clave de 
sol, até o lá do 1.° intervalo com a 
clave de tá:

Compreende-se, pois, que a impres
são do sistema teleion foi a da nossa 
escala de lá menor. Os gregos conside
ravam nas modulações, como tom pró
ximo não. como nós, a dominante, mas 
a Subdominante.

A nota mais alta do tetracordo cen
tral, mi, chamada mese, tinha a im
portância de tônica.

Não existindo harmonias e acordes, 
formavam seus tons melódicos por re
cortes da primeira escala (sempre des
cendente). Os nomes, idênticos com os 
do cantochão, significavam outras es
calas. a saber:

1.° mi’ a mV, tom dórico; — 2.° ré' a 
ré’, frígio; — 3.° dó’ a dó’, lídio; — 4.» 
si’ a si', mlxolídlo; — 5.° lá a lá, hlpo- 
dórico; — 6.° sol a Sol. hipofríglo; —
7.° fá a Fá, hlpolidio; — 8.° mi a Mi, 
hlpomixolídio.

Os têrmos disputados thesis e dyna- 
mis, seg. Riemann, significam, aquêle 
a transposição da melodia; êste, uma 
função tonal.

Os tons são caracterizados pela po
sição diferente dos semitons. A mús. 
grega não estava limitada, como o ant.

cantochão, à escala lá-lá, sem aciden
tes, mas aproveitava todos os degraus 
cromáticos e um bom núm. de notas 
mais agudas e mais graves (Riemann).

Não se fixava, geralm., a duração 
das notas, dependendo ela do metro 
do texto. Existiam, contudo, sinais 
para a duração de 2, 3, 4 e 5 tempos, 
sendo dispensado um sinal para o 
tempo simples.

Ao lado de divisões do tetracordo, 
em parte esqulsitissimas, encontram- 
se também exatamente as que nós 
usamos, a saber 15 : 10 pelo semitom; 
4 : 5 pela terceira maior (assim em 
Didtmos e Ptolemaeos), o que não 
parece ser acaso.

A mús. dos gregos, pràticam., con
sistia em canto solo, ou canto compa- 
nhado por instr. de corda (Kitharo- 
die), instr. de sôpro (Auloãie) , ou mú
sica tão-sòmente por instr. de corda 
iKitharística) ou por flautas, solo 
(Auletica).

Os instr. mais importantes eram a 
lira, kithara e o aulos; a magadis ti
nha 20 cordas, nas quais se tocava em 
oitavas; todos eram feridos só com os 
dedos, incl. o barbiton (mais antigo) 
e pektis, surgindo só mais tarde o 
plektron (palheta).

O aulos pertencia ao gênero das 
flautas; a syrinx, flauta de Pan, tinha 
apenas importância secundária.

Seg. Riemann (Katechismus der 
Musikgeschichte). os instr. prediletcs 
eram os de corda e, entre êstes, não 
os de som mais forte, mas pequenos: 
a lira e a citara; seguira-lhes. na es
tima, a flauta (o aulos) que parece 
ter sido de bico, como o reg. "princi
pal’’ dos nossos órgãos, com apenas 
2 ou 3 orifícios.

A mús. gr. chegou a seu maior de
senvolvimento na tragédia, conjunto 
(como o moderno drama mus.) das 
artes da poesia, música e mímica. 
Eram cantados os coros, havendo tam
bém muitos monólogos postos em mús. 
Encontraram-se no últ. séc. vários 
exemplos de composições gregas.
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Além de compositores, a G. ant. teve 
avultado núm. de teóricos, entre os 
quais, além dos pitagoreos, Aristóteles 
e Platão, Aristóxenos, que escreveu sô- 
bre harmonia e ritmo; Kleonides; Eu- 
klydes (intervalo); do séc. I, Plutarco; 
do séc. II, Ptolemaeos, Aristides Quin- 
tilianus, Gaudentios, Bacchios, Theo 
de Smima, Nikomachos; — são do sé
culo III o comentário de Porphyrios e 
as tabelas de escalas de Alypios.

Fazem parte dessa série de teóricos: 
Athenaeos, Jamblichos, Psellos (século 
X I), Bruennios, Nikephoros, Freforas, 
Barlaam (séc. XIV).

Existe uma tradução clássica da teo
ria grega em De musica, de Boetius 
(f. 524), editada em 1867 por Friedlein.

LIT. — W. Christ: “Beiträge zur 
kirchl. Litteratur der Byzantiner", 
1870; e: "über die Harmonik des Ma
nuel Bruennios” , Munique, 1870; — W. 
Christ e M. Paranikas: "Anthologla 
g r a e c a carminum christlanorum”, 
1871; — Joh. Tetzes: “über die altgr. 
Musik in der griech. Kirche” (Muni
que, 1874); — Bürchner, Griechische 
Volksweisen (Sammelb. d. Intern. Mus. 
Ges. 1901-2, p. 403); — Hinopoulo, La 
musique en Grèce (Monde Musical, 
Paris, 1901, 13, n.° 1); — A. Psahos, 
La chanson populaire grecque; nota- 
tlon; — Const. Papadimitriu, Chansons 
populaires grecques; gammes; — Mel- 
po Merlier, Études de Musique Byzan- 
tine, Paris, 1935; — idem, Essai d’un 
tableau du Folklore musical Grec, Ate
nas, 1935; — Baud-Bovy, Chansons du 
Dodécanèse, Atenas, 1935; — Misail 
Misailidis, Neon theorltikon, Izmir, 
1902; — H. Riemann: "Die Marturiai 
der byzant. llturg. Notation” (Muni
que, 1882); — H. Riemann: “Zur Ge
schichte und Theorie der byzant. Mu
sik” (Llpsia, 1889); — Maurice Emma
nuel, Grèce (Lavlgnac-Laurencie).

Riemann chama de combinação e 
brincadeira sem nenhum valor os te- 
tracordos de S. G. Hatherley: “A 
treatlse on Byzantlne Muslc” , 1892, e 
manda conferir Kossnessensky: über 
den ostgriech. Kirchengesang vom Al-

tertum bis zur Neuzeit” (1897, em 
russo).

GREGORIANO, v. canto gregoriano.
GRITAR, cantar multo alto, um dos 

mais feios vícios em música.
GROS BOIS, fr., nome ant. do oboé- 

baixo de proporções excessivas.
GROSS, al., grande.
GROSSE-CAISSE, fr., bombo.
GROSSGEDACKT, al., v. geãackt.
GROSSGEIGE, al., v. viola.
GROSSER BOCK, al., grd. cornamu- 

sa. GRAV. p. 259a.
GROSSE TROMMEL, al., gran cassa, 

it„ bombo.
GRUNDAKKORD, al., acorde funda

mental.
GRUNDTON, al., baixo fundamen

tal.
GRUPETO, ornamento mus. por du

pla apoj atura superior ou inferior, 
contornando a nota principal.

G SHARP, ingl., sol sustenido.
GSOLREUT, ou G-SOL-RE-UT, sol, 

na denominação para solmização ou 
mutança.

GUABABUÇU, GUAIBIABUÇU, dan
ça indígena; “Gonçalves Dias escreve 
GUAIABABUÇU e chama-a dança 
dos chefes e valentes guerreiros. Esta 
dança deve ser a que executavam an
tes de entrar em combate, ao som do 
maracà, cujo oráculo consultavam 
para saber se tinham bom êxito; era 
uma dança guer. religiosa” . (C. 
Gondlm).

GUACARACHAS, e GUACHAS, v. 
Colômbia.

GUAHÉ-APOHARA, “p e s s o a  que 
compõe cantos. Montoya diz: “de 
canto fazedor ou fazedora” . Julgo ser 
êste o nome que os índios davam aos 
cantores que, em desafio, compunham 
cantos de ocasião, como sucede entre 
os nossos sertanejos, que improvisam 
ao som da viola ou guitarra. Era tal
vez o poeta-múslco” (C. Gondim).

GUAIBIPAIE, "dança indígena (P. 
S. Vasconcelos). Gcnçalves Dias es
creve GUAYBIPAYE, e afirma que é 
dança dos pagés, o que também é con
firmado pelo Dr. Melo Morais. Deve
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ser a dança religiosa formada de um 
grande circulo, tendo ao centro os 
pagés, cada qual com um maracá na 
mão direita e o cachimbo de petum 
na esquerda. Parece fora de dúvida 
que as danças dos índios eram sem
pre executadas ao som de instrumen
tos e cantos, como se pratica nos sam
bas, e daí se origina tomarem uns a 
palavra guau com a denominação de 
canto, e outros com a de dança". (C. 
Gondim).

GUARACHA, ou GURACHA. ant. 
baile espanhol.

GUARARÁ, instr. com ajuntamento 
de seixos, sementes, dentes ou conchi- 
nhas, para marcar o compasso nas 
danças; "tambor (E. Faria). Era o 
nome que, vulgarm. davam aos tambo
res europeus". (C. Gondim).

GUARARAPE, (“estrondo” ), nome 
que os índios geralmente davam aos 
instr. de percussão (C. Gondim).

GUATAPI, ou GUATAPU, caracol 
grande do mar que servia de buzina. 
"Parece ser o mesmo que uatapy”  (C. 
Gondim).

GUAú, a) dança de índios bras.; — 
b) canto chorado com que êles rece
bem hóspedes estrangeiros.

GUAUí, entre os índios: mestre dos 
cantos (Padre Montoya).

GUAXE, v. ave.
GUEBLI ou GUEBLIA, ár„ flauta 

maghreblna (v. Arábia).
GUEÇA’A, ár„ tlmbale maghrebino 

(Arábia).
GUEKKINE, guitarra japonêsa.
GUELLAL, ár., instr. de percussão 

maghrebino; v. Arábia.
GUENIBRI, guitarra de 10 cordas 

da Arábia.
GUIA, a voz que, no cânon ou na 

fuga, apresenta o tema.
GUI AO, a) notlnha no fim da pau

ta de canto gregoriano, indicando a 
prim. nota da pauta seguinte; em la
tim: custos; — b) nas músicas por- 
tuguêsas do séc. XVII, a parte escrita 
do baixo continuo.

GUILHARC, ou GUISARKE (kissar, 
kicarah, kitarah), ant. lira da Núbia.

GUIMBARDA, a) berimbau, "peq. 
instr. sonoro de ferro, que se toca se
gurando-o nos dentes e puxando com 
o dedo indicador a lingüeta" (Peq. 
D ic.); — b) baile antigo.

GUINDAI, instr. jap. de 13 cordas.
GUIRA-UNA, v. ave.
GUIRBAL, GIRBAL, instr. de per

cussão dos árabes.
GUIRIOT. instr. dos negros, pareci

do com o balafo.
GUISA, lt., maneira, modo.
GUISARKE, v. África, Arábia, GRA

VURA, p. 20, n.° 2.
GUITARRA, instr. de cordas com 

um braço dividido em meios tons; —
g. francesa, violão; — g. portuguêsa, 
"o nosso instr. popular por excelên
cia” (E. Vieira), com caixa “em for
ma de pêra, como a do bandolim, com 
a diferença de ser muito mais larga, 
quase circular. O fundo é chato como 
o do violão, e o tampo harmônico tem 
ao centro a bôca ou espelho. O braço 
saindo da caixa termina com o cra- 
velhaZ, que nas g. ordinárias é plano 
e um pouco inclinado para trás.

Desde alg. anos fabricam-se g., cujo 
cravelhal consiste numa chapa metá
lica, com um maquinismo de engrena
gem movida por parafusos que subs
tituem as cravelhas... chapa de le
que . . .  O ponto que assenta sôbre o 
braço, é dividido em 16 tastos ou pon
tos divisórios, para sôbre êles se apoia
rem os dedos. No alto do ponto, próxi
mo ao cravelhal, está a pestana, que 
é uma peq. travessa, por onde passam 
as cordas antes de se enrolarem nas 
cravelhas ou de se prenderem ao gram
po do leque.

Sôbre o tampo e um pouco abaixo 
da bôca está o cavalete, servindo de 
apoio às cordas, antes que se vão pren
der nos pregos do atadilho, colocados 
na parte inferior das costilhas ou la
dos da caixa. Entre a pestana e o 
cavalete é que vibram as cordas” .

As 12 cordas são “afinadas aos pa
res, sendo os 3 prim. pares em unísso
no e os outros em oitava. Têm os no
mes e afinação seguinte:
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1.° Primas, cordas simples de aço, 
sol,; — 2.° Segundas, idem, mi,; — 
3.° Toeiras, cordas simples de latão, 
dó,; — 4.° Primas e bordões de primas, 
1 corda simples de aço e 1 bordão, 
sol,, sol.,; — 5.° Segunda e bordão de 
segundas, idem. mi,, mi..; — 6.° Toei
ras e bordões de toeiras. 1 corda sim
ples de latão e 1 bordão. sol,. dó.,” . 
Além desta afinação natural, hà uma 
de quarta, em que se eleva meio tom 
ao quinto par de cordas, ficando em fá, 
e outra. dó. fá, dó, sendo a prim.. sem
pre, a mais própria para tocar qual
quer peça.

“As cordas dedilham-se com as ex
tremidades das unhas dos dedcs pole
gar e indicador da mão direita; o de
do anular também algumas vêzes se 
emprega. Pode-se dedilhar com unhas 
postiças de tartaruga ou com uma pa
lheta como o bandolim;... a sua ex
tensão, 3 oitavas, é considerável;. . .  
todos os acordes, como todos os acor
des de sétima, são praticáveis... As 
escalas, diatónicas ou cromáticas, em 
terceiras, sextas, oitavas e décimas, 
executam-se sem dificuldade; além 
disso a g. pode. . .  produzir ao mesmo 
tempo melodia e acompanhamento, 
pelo que "não dá desfavorável idéia 
da intuição musical do nosso povo. É 
de notar que a nossa g. não é usada 
em nenhum outro país, e que o instr. 
denominado pelos estrangeiros g., tem 
entre nós os nomes de violão e viola 
francesar (E. Vieira).

LIT. — D. Prat Marsal, Diccionario... 
de guitarras, 1934; — B. Terzi, Dizion. 
dei chitarristi e liutai italiani, 1937; 
— J. Zuth, Handbuch der Laute u. d. 
Guitarre, 1926; — Lavignac, II, 3, 1997- 
2035; — J. Wolf, Handbuch der Nota- 
tlonskunde, II, 157-218; — A. Koczirz. 
Die Fantasien des Melcior de Barba- 
rls. (Zeltschrift f. Mus. Wiss., IV ); — 
idem, Die Guitarrekompositionen in 
Miguel de Fuenllana’s Orphenica lyra 
(Archlv f. Mus. Wiss. 1936); — W. 
Tappert. Zur Geschichte der G. (Mo-

natshefte f. Mus. Geschichte, XIV);
— E. Schmitz, Gultarrentabulaturen 
(1. c. XXXV); — O. Chilesotti, La 
Chitarra francese (Rlvlsta muslcale 
ital., XIV) : — M. R. Brondi, II Liuto 
e la chitarra (1. c. XXXII, X X X III);
— seg. W. Apel.

GUITARRA BATENTE, a forma 
mais distinta da g. latina, com fundo, 
às vêzes multo curvado.

GUITARRAO, ant., violão; — GUI
TARRE, al., violão; — GUITARREI- 
RO, fabricante de guitarras; — GUI
TARRISTA, tocador de guitarra.

GUITERNA, GUITERNE, fr„ prede
cessores da guitarra; v. chiterna.

GUNIBRY, espécie de guitarra ar
gelina, de 2 ou 3 cordas, adornada de 
pinturas.

GURA, instr. musical dos hotentotes. 
GURIAMBA, “uma função das fes

tas de Natal, Ano-Bom e Reis... Ti
nha qualquer coisa de representação 
teatral, na qual alg. figuras, tais como 
o mateus, o bumba-meu-boi, o sujão 
(cirurgião) que vinha curar o boi, 
eram tiradas dos relzados” . (A. Bran
dão: Os negros na Hist. de Alagoas). 

GURIATA, GURINHATA, v. ave. 
GURRAM, cavalete da vina. na 

índia.
GUSLI, GUSSEL, ou GOUSLI, harpa 

russa, espécie de guzla (v. esta), pare
cida com o saltério alemão; — há uma 
variante usada pelos morlacos da 
Rússia.

GUT-KOMM, instr. chinês de ma
deira escavada, com 4 cordas de tripa.

GUTURAL, o que se refere à gar
ganta; — voz g., voz desagradável.

GUZLA, instr. de corda, talvez de 
origem árabe; com a tampa inferior 
de forma esférica, com 4 a 6 cordas.

GUZLA DE ISPAHAN. citara asiáti
ca, espécie de guitarra da índia.

GUZLA-VIOLINO, instr. campónio 
dos morlacos (Rússia), com 1 ou 2 
cordas de crina de cavalo.

GYMNOPÉDIAS, gr., cantos de gi
nástica.

www.obrascatolicas.com



283 harmónica de bôea

H
H, al., si natural.
HABANERA, esp., dança e canto 

pop. de Havana, com 2 partes de 8 
compassos, cada qual, em ritmo de 
6/8; — v. Argentina musical.

HAÇAR, tocar hhatseroth (v. êsté).
HACKEBRETT, al., cembalo, it., 

Dulcimer, ingl., tympanon, tr., ant. 
instr. de cordas, chamado na Itália de 
saltério tedesco. As cordas de aço da 
caixa sonora, chata, eram tocadas 
com um martelinho em cada mão, sen
do o H. um dos predecessores do nosso 
piano. O nome latino do H., dulce 
meios, já em 1400 foi usado para de
signar um clavicimbalo de 3 oitavas. O 
defeito principal foi a falta de sordi- 
nas; o H. era de efeito brilhante.

H A Ç O C E S A  ou HAÇOCERETH, 
trombeta metálica mencionada na S. 
Escritura.

HAÇOR, acior, asor, assor, instru
mento bíblico de cordas. GRAV., pági
na 95, n.° 12.

HAFT ARA, canto hebraico.
HAIT-TEA TAÇU, flauta nasal de 

Parecis e Nhambiguaras, em forma de 
pequeno vaso, com um orifício para a 
entrada do ar, e outros nara os dedos.

HAIVA (HEIVA). dança festiva dos 
taitienses.

HALAL, tocar halil.
HALB, HALBE, al., meio, meia; — 

halbe Note, mínima (Vfe).
HALBMOND, al., v. chapéu.
HALIL, hhalil, hhabil, nehila, hebr., 

flauta bíblica, de madeira ou chifre.
HALLEL, HALLELUIA, v. aleluia.
HALMAHEIVA, v. índias neerlan

desas.
HALS, al., o braço do instr. de corda.
HALT! al., pare!
HAND, al., mão.
HANDKLAPPER, al., castanhola.
HANDTROMMEL, al.. tamboril.

HAN-HI, instr. de percussão; v. 
África.

HANOUCA, hebr, hino jud. na fes
ta dos Macabéus.

HANUMUNTA-ATTU, oboé índio.
HAO T’UNG ou HUANG TEILI. cla

rim chinês; v. la pa.
HAOUZI, ár., uma das formas musi

cais da Argélia; v. Arábia-Argélia, 4.°
HARAVIS, v. havaris.
HARFE, al., harpa.
HARMONIA, ordem, proporção jus

ta: a) entre os gregos, a ordem me
lódica das escalas e dentro delas; — 
b) desde a música medieval, a con
sonância de sons apropriados; — c) 
trlssonància (terceiras sobrepostas) 
sem ou com notas estranhas; — d) 
banda de instrumentos de sôpro; — 
e) nrme medieval da ghironda ribe- 
ca, it., lira tedesca, it.. vielle, fr., 
hurdygurdy, ing., stampella. it., viola 
da orbo, it., instr. de cordas; — f) 
“h. pròpriam. a sucessão agradável de 
diferentes Acordes. Muitas vêzes signi
fica o mesmo que Consonância” . (Fr. 
Domingos de S. José Varella: Com
pêndio de Música, Pôr to, 1806, p. 18)’’.

L/T. — Agnello Franca — Arte de 
modular. A Polifonia; — Fr. Pedro 
Sinzig, Segredos da harmonia.

HARMONIARPA, espécie de citara.
HARMÔNICA, a) nome genérico 

de instr. formados por copos com água 
e tocados nas margens com os dedos; 
— b) instr. de lâminas de vidro em 
ordem cromática, fixas numa extre
midade; — c) idêntico com sanfona 
(acordeão); — d) o que se refere à 
harmonia; alteração h., mudança de 
acorde; — v. acordeão.

HARMÔNICA - CELESTINA, espécie 
de piano de 3 teclados.

HARMÔNICA DE BÔCA, Mundhar- 
monika, al., pedaço de madeira ou
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metal, com muitos orifícios ou aber
turas, correspondendo cada qual a um 
tom; usada principalmente pelas cri
anças que, como escolares, não poucas 
vêzes formam orquestra de h. d. b.

HARMÔNICA DE CORDAS, plano 
unido a uma variante da espineta, e 
provido de registros à maneira do 
órgão; invenção, em 1788, de Stein.

HARMÔNICA DE MADEIRA, de ori
gem asiática; consiste numa série de 
pranchas de madeira sonora sôbre ro
los de palha e batidas com baquetas.

HARMÔNICA DE TECLADO, inven
tada por Klein, de S. Petersburgo; a 
caixa sonora era atravessada por um 
eixo com 48 cilindros de cristal de 
tamanhos diferentes. As teclas faziam 
funcionar suavem. martelinhos me
tálicos.

HARMÔNICA DUPLA, consistia em 
vasos de metal ou de vidro dentro 
duma caixa, cujas margens eram to
cadas por um arco.

HARMÔNICAMENTE, relativo à har
monia; regular.

HARMÔNICA METÁLICA, instr. in
ventado, em 1780, pelo inglês Clagget, 
que fazia vibrarem, sob a ação dos 
dedos, 50 lâminas de aço.

HARMÔNICA METEOROLÓGICA, do 
Padre C. Cattoni, era uma harpa gi
gantesca, construída em 1765 com fins 
astronômicos, para anunciar as mu
danças do tempo.

HARMÔNICA VIRGINAL, invenção 
de Stiffel para regist. da voz humana.

HARMONICELLO, espécie de viola 
de amor.

HARMÔNICO, a) referente à har
monia; — b) som finíssimo dos instr. 
de corda, livre de ruído do arco; é 
produzido pela vibração de apenas 
parte da corda; é mais fácil em cor
das grossas, do que nas finas.

HARMÔNICO-MELODIUM, ó r g ã o  
com uma série de tubos metálicos com 
o som de corneta.

HARMONICON, a) grande piano 
duplo inventado por Stein e chamado 
a principio de vis-à-vis; — b) harmô
nica construída por G. C. Müller, de

Bremen, que lhe acrescentou registros 
de flauta e de oboé.

HARMONICOR, instr. provido de 
embocadura e de um teclado de pis
tons por duas oitavas. O dedilhado era 
parecido com o do piano; o som com 
o do oboé.

HARMONICORDIO, a) invenção de 
Kauffmann, de Dresden; tinha a for
ma dum plano vertical, com mecanis
mo movido pelos pés. Os sons lembra
vam os da harmônica de cordas; —
b) invenção de Debain, com dupla 
série de lingüetas e cordas, semelhan
te ao poikilorgue de Cavalllé.

HARMONIFLAUTA, instr. de sôpro, 
de lingüeta vibrante; v. acordeão.

HARMÔNIFON, instr. de sôpro pro
vido de teclado; o som parece-se com 
o do oboé e do corn-inglês.

HARMÓNIO (harmonium), imitação 
do órgão em dimensões peq., tanto 
que se lhe deram os nomes órg. de 
sala, órg. expressivo, órg. melódium 
ou só melódium.

O som é produzido por palhetas sem 
auxilio de tubos. Estas lâminas de me
tal vibram sob a pressão do ar, impe
lido pelos foles por meio de pedais. A 
facilidade de sustentar sons de tôdas 
as graduações de intensidade, dá-lhe 
— nesse ponto — uma superioridade 
sôbre o órgão e o piano.

E. Vieira dá uma boa descrição do 
mecanismo: “Oh. tem 3 foles; 2 exer
cem as funções de bombas de ar e 
são postos em movimento por inter
médio dos pedais. O ar que êles rece
bem e comprimem passa por um 3.° 
fole colocado superiorm. e que se cha
ma depósito de ar; êste, comprimi
do por duas molas espirais, reparte-se 
pelos canais dos jogos que estejam 
abertos por meio das válvulas dos re
gistros.

O caminho que percorre o ar para 
ir das bombas para o depósito, passa 
por uma câmara de ar que ocupa tôda 
a profundidade e largura do instru
mento, comunicando com o depósito 
por melo de uma válvula.
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Esta é fechada pelo reg. da expres
são, de maneira que o ar, em vez de se 
introduzir primeiram. na câmara, en
tra logo nos canais dcs jogos, passando 
pelas válvulas dos registros, e dêste 
modo se acha em comunicação direta 
com as palhêtas. Os jogos estão en
cerrados numa caixa — someiro — 
dividida em tantos compartimentos 
quantos são os meios jogos de palhê
tas . Estas são pequenas lâminas feitas 
duma composição metálica semelhante 
ao latão; fixam-se por uma extremi
dade a pranchetas também de metal 
abertas ao centro, de modo que o ar 
passando por esta abertura faz vibrar 
a palhêta.

Quando se baixa uma tecla, põe-se 
em movimento uma alavanca que ela 
tem por baixo e cuja extremidade é 
em forma de válvula; é a válvula da 
palhêta que, abrindo uma saída ao ar, 
faz com que esta entre em vibração” .

O h. é construído em tamanhos e 
com fins bem diferentes. O mais sim
ples tem só um único jôgo de palhêtas, 
dividido em 2 registros, um para as 
notas mais graves, até o mi no centro 
do teclado; e outro para as teclas à 
direita. Havendo 2 ou mais jogos, a 
divisão é a mesma (até a nota m i). 
É preciso, pois, puxar sempre pelo me
nos um registro de cada lado, para 
poder tocar.

Além dêsses registros falantes, para 
produzirem sons, há os mecânicos, mu
dos, auxiliares, para os modificarem: 
assim o Forte, que abre uma tampa 
no someiro; — sourâine que abre só 
uma parte da válvula do registro; — 
trêmulo que faz o ar passar por um 
pequeno fole com tampa móvel, pro
duzindo um tom trêmulo; — expres
são, o mais importante dos reg. mudos 
que faz o ar dirigir-se imediatamente 
do depósito ao someiro; obriga a um 
movimento dos pés regularisslmo, dan
do, em compensação, tôdas as gradua
ções de fôrça que se imprimam aos 
foles.

O reg. G (grand jeu), cujo puxador 
é geralm. uma joelheira, reúne os re

gistros falantes, todos ou quase todos. 
Alguns h. ainda possuem percussão e 
prolongamento; aquêle registro dispõe 
duma série de martelinhos percutindo 
as palhêtas; — êste permite prolongar 
uma ou mais notas sem continuar a 
abaixá-las” .

H. grds. às vêzes possuem alavanca 
para substituir o trabalho dos pés; um
2.° teclado e até outro para o de pe
dais, chamado pedalheira ou pedaleiro.

A denominação dos reg., diferente se
gundo o construtor, muitas vêzes, lou
vavelmente acrescentam os núm 2’, 
4’, 8’ e 16’, lembrando os tubos do órg. 
que, sendo de 8 pés, se parecem mais 
com a voz do homem; quando de 4 
pés de comprimento, com a voz da 
mulher, e quando só de 2, com a da 
criança, impressionando os grds. tu
bos, de 16 pés de comprimento, como 
voz viril desusadam. grave. Assim, o 
organista, ou harmonista podera esco
lher 2 ou 3 reg. de 8 pés, variados, pu
xando para clareá-los um de 4; para 
torná-los graves, um de 16.

O som do h. é mais forte e brilhante, 
quando os foles são movidos a Druck- 
luft (al.), pressão do ar; mais sua
ves e delicados, quando dispõem de 
Saugluft (al.), sucção de ar.

Também no Brasil são fabricados 
bons h., principalm. nos Estados do 
Sul; o construtor H. Lins, Indayatuba 
(S. Paulo) ligou a um h. para D. Pedro 
Massa, um registro de flauta, tranfor- 
mando-o em h.-órgão; — v. P. H. Brue- 
ning: “Zelemos os nossos harmónios” . 
(Mús. Sacra, Petrópolis, 1941, 201/4). 
Métodos: Fr. P. Sinzig, "O Organista/’ 
e "Sei tocar!” — P. Lehmann, Método 
de Harmónio.

HARMONI-PIANO, construção do 
italiano Caldeira, juntando a um plano 
comum um pedal que comunica rápi
das oscilações a martelinhos de feltro 
presos na extremidade de lâminas de 
aço e colocados numa peça de madei
ra; as lâminas mantêm as cordas em 
vibração.

HARMONISTA, mecanismo aplicado 
ao teclado do harmónio que produz
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acordes mecânicos, dispensando o co
nhecimento da harmonia.

HARMONIZAR, acompanhar uma 
melodia; realizar os acordes indicados 
num baixo cifrado.

HARPA, arpa, it., Harfe, al., harpe, 
ir., harp, ingl.. é um dos instr. de 
corda mais antigos, usado no Egito, 
em forma semelhante à atual, já há 
milênios, conhecidos também pelos as
sírios. caldeus, fenícios, judeus, (sob 
o nome de kinnor). (GRAV., p. 95, n.° 
14), gregos etc. O núm. de suas cerdas, 
já no séc. 12, se elevava a 15. no séc. 
16 a 21, sendo as cordas afinadas dia- 
tônicamente. Em meados do séc. 17, 
fabricantes tiroleses acrescentaram à 
h. um grampo móvel para elevar as 
cordas meio tom; o alemão Hochbriic- 
ker pôs os grampos em comunicação 
com o pedal, sendo o sistema aperfei
çoado pelos franceses Nadermann (pai 
e filho) e substituído, em 1812, por 
Seb. Érard por um movimento duplo, 
maravilha de mecânica, para elevar e 
abaixar as cordas.

“Compõe-se, — escreve E. Vieira, — 
de três corpos principais reunidos em 
forma de triângulo, a saber: 1.° o 
moáilhão ou consola, espécie de braço 
recurvado em forma de hélice, consti
tuindo o lado superior do triângulo: 
desempenha ao mesmo tempo as fun
ções de caixa do maquinismo e de cra- 
velhal; — 2.° a caixa harmônica ou 
caixa de ressonância, constituindo o 
lado do triângulo que o tocador apro
xima de si; a sua figura representa a 
seção vertical de um cone, sendo o 
lado interno coberto pelo tampo har
mônico, onde se fixam as cordas; —
3.° a coluna, corpo cilíndrico com a 
forma que o nome indica; serve de 
suporte ao modllhão e de condutor por 
onde passam as varetas do movimento.

A base da coluna, ligando-se com a 
parte inferior da caixa harmônica, for
ma o vértice do triângulo e assenta 
sôbre um peq. corpo saliente que tem 
o aspecto de um soco. Dêste soco, de
nominado também bacia, partem pelo 
interior da coluna umas varetas de

arame que transmitem o movimento 
dos pedais ao maquinismo superior. 
Êste oculta-se no modilhão por meio 
de duas chapas metálicas, e o seu fim 
é fazer girar, descrevendo um quarto 
de circulo, as forquilhas, que são 
peq. discos de metal com duas pontas. 
As forquilhas estão colocadas por bai
xo das cordas, tendo cada corda duas 
forquilhas, uma mais alta, outra mais 
baixa; quando a prim. opera o seu 
movimento rotatório, as pontas encos- 
tam-se à corda, interceptando-lhe nes
sa altura a vibração, como nos instr. 
de braço, quando os dedos do tocador 
pisam o ponto. Assim comprimida, fica 
a mesma corda mais alta, meio tom; 
movendo-se a seg. forquilha, pelo mes
mo processo da primeira, sobe a corda 
cutro meio tom. De sorte que uma 
corda afinada em dó bemol produz, 
por meio da prim. forquilha, um dó 
natural, e com a seg. um dó suste
nido. ..

Quarenta e seis cordas tem a h.; as 
sete mais grossas são bordões com a 
alma de aço, como os bordões do pia
no; as três imediatas são também bor
dões, mas com a alma de sêda; tôdas 
as restantes são simples, de tripa, di
minuindo progressivamente na gros
sura.

Para que numa série tão extensa de 
cordas se distingam as que pertencem 
a cada nota, estabeleceu-se que sejam 
tingidas de vermelho tôdas as que dão 
o dó, e de azul as que dão o f á . ..

As cordas enrolam-se superiormente 
nas cravelhas colocadas na orla do mo
dilhão que faz de cravelhal, e pela 
parte inferior prendem-se ao tampo 
harmônico por meio de pregos ou 
botões.

São afinadas estas cordas numa es
cala diatónica de dó bemol, abrangen
do a extensão de seis oitavas e quatro 
notas, desde dó até fá'1."

Os pedais “são sete, guarnecendo a 
parte posterior do soco; três perten
cem ao pé esquerdo e quatro ao di
reito. Cada pedal sal por uma fenda
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praticada de modo que apresenta dois 
entalhos em forma de degraus...

Quando o pedal não funciona, está 
no descanso, que é a parte superior da 
fenda; se o tocador o comprime, faz 
com que desça ao prim. entalho, e 
então as prim. forquilhas de tôdas as 
cordas correspondentes às diferentes 
oitavas de uma determinada nota fa
zem o seu giro, e essa nota sobe meio 
tom, como ficou explicado; compri
mido de nov.o o pedal desce êste ao 
seg. entalho, exercendo a mesma ação 
sôbre a seg. ordem de forquilhas.

Os sete pedais atuam sôbre tôdas as 
oitavas pela ordem seguinte: 

lado esquerdo lado direito 
1 o 2.o 3.° 1.» 2.o 3.o 4.°
ré dó si mi fá sol lá

Ora se, quando os pedais estão todos 
no descanso, as cordas produzem a es
cala de dó bemol, está claro que, en
trando todos no prim. entalho, fica a 
mesma escala em dó natural, e des
cendo ao seg., torna-se em dó sust. É 
ccm os pedais todos no prim. entalho, 
isto é, em dó natural, que se afina a h. 
Tomando-se como ponto de partida o 
lá do diapasão, afina-se a terc. maior 
inferior, fá, e segue-se numa ordem de 
quintas e oitavas perfeitas, retifican
do-se com os acordes da tônica, quarto 
grau e sétima dcminante. Afinam-se 
depois as restantes cordas em oitavas, 
retificando sempre com os mesmos 
acordes como da primeira vez.

Afinada a h. em dó natural, com os 
pedais todos no prim. entalho, como 
ficou dito, obtém-se qualquer nota al
terada por bemol fazendo subir ao des
canso o respectivo pedal, e a mesma 
nota alterada por sustenido, pondo o 
pedal no seg. entalho. Os acidentes 
dobrados produzem-se por melo das 
notas sinônimas, tocando só si bemol 
dobrado na corda do lá. o fá sustenido 
dobrado na corda do sol, etc.

Apesar dos gdr. aperfeiçoamentos, a
h. “oferece ainda os inconvenientes se
guintes: 1.° A mús. muito modulada 
toma-se de difícil execução...; 2.° as

oitavas aumentadas e diminuidas, as
sim como o meio tom cromático, são 
impraticáveis simultâneamente... ; 3.° 
as passagens cromáticas são muito di
fíceis’’ .

No mais, “a h. pode executar tôda 
a música como o piano’’ . . .  inclusive 
“tôdas as passagens que não conte
nham alterações cromáticas... Dedi
lha-se a h. só com os 4 dedos de cada 
mão, polegar, indicador, médio e anu
lar", sendo reservado o mínimo para 
certos casos.

Riemann. no seu Katechismus der 
Musikgeschichte pergunta em que dife
rem as harpas dos alaúdes: “Instr. de
h. possuem um regular núm. de cordas, 
das quais cada uma só pode produzir 
um tom; instr. de alaúde (GRAV., p. 
25, n.° 5 e 7) só precisam de poucas 
cordas, por possuírem tastos, pelos 
quais, apertando as cordas, podem 
produzir notável número de sons” .

HARPA-ALAÚDE, instr. que, na for
ma, imitava as ant. egípcias; — HAR- 
PA-ALAÚDE-GUITARRA, invenção de 
Delavan. em 1822.

HARPA EÓLIA, caixa armada com 
cordas metálicas que, expostas ao ar, 
produz sons muito suaves.

HARPA-GUITARRA, a) guitarra pro
vida de teclado, invenção do cego Cari 
Müller; — b) harpa meio guitarra, ex
posta em 1872 por Engel.

HARPA-LIRA, espécie de lira, in
ventada em 1827, por Salomon.

HARPA-PEDAL, maquinismo adap
tado ao piano para imitar o som da 
harpa.

HARPA-TIORBA, variante da h. gui
tarra, por About.

HARPISTA, artista que toca harpa.
HARPSICHORDIUM, lat.. nome pri

mitivo do clavicímbalo, chamado de
pois espineta.

HARTSOTSEROTH, v. asorra.
HATAMO, timbales abessínios.
HAT-BO-BÔ. corpo de bailado; v. 

Indochina.
HAUK, tambor indio.
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HAUPTMANUAL, al., teclado prin
cipal do órgão; Hauptwerk, al., parte 
principal (do órgão).

HAUT, HAUTE, fr., alto, alta.
HAUTBOIS, fr., oboé.
HAVARIS, HARAVIS, W AI NOS, 

YARA VIS, cantos tristes, do Peru, 
acompanhados pela quena.

HAZOLAY ou AMPONGA; v. África 
musical (Madagascar).

HAZA, têrmo musical da biblia, ba
ter; — hazan, cantor da sinagoga que 
entoa as orações.

HE! HE! “interjeição que os indíge
nas repetiam em voz trêmula e depois 
multo forte, dançando nas festas das 
bênçãos dos maracás, e que, por sua 
vez, era repetida pelas mulheres em 
gritos e dando saltos como pessoas 
possessas (G. Dias). Estas sílabas 
eram cantadas em voz muito lenta’’ 
(C. Gondlm).

HEA, dança dos chefes das tribos na 
Oceãnia.

HEANG TEIH ou SO NA, cornamusa 
chinesa, com embocadura e bôca de 
cobre amarelo; corresponde ao caru- 
mera japonês, à zurna persa e ao 
sânâi da Índia.

HEBDOMADÁRIO, o sacerdote ou 
clérigo, a quem, na resp. semana, toca 
entoar cantos e orações, celebrar, etc.

HECKELPHONE, (oboé barítono), 
que tem o nome do fabricante Johann 
Adam Heckel.

HEERHORN, al., antiga trompa 
guerreira dos germânicos.

HE! HUA! HE! “sílabas que os ín
dios pronunciavam com voz rouca, 
uma ou duas vêzes, depois de concluído 
o canto (G. Dias). Estes cantos não 
eram destituídos de harmonia, como 
atestam D’Abeville e Lery, e chama
vam alegria (D. Dias)’’. C. Gondim.

HEITER, al., alegre.
HEIVA, v. haiva.
HELDENTENOR, al., tenor heróico.
HELICON, al., a) instr. de metal de 

grandes dimensões; saxhorn-contra- 
baixo em mi bemol, ou contrabaixo 
grave em si bemol. A volta maior do 
tubo é circular, com espaço vazio no

centro, para colocá-lo a tiracolo; pre
ferido por isso na cavalaria; — b) nos 
gregos: instr. de 9 cordas, para fixa
ção do som.

HELL, al., claro; — helle Stimmen, 
reg. claros de órgão ou vozes de crian
ças ou senhoras no côro.

HEMI, gr., meio, semi-.
HEMIDIAPENTE, ant., quinta dimi

nuta.
HEMIDÍTONO, ant., terceira dimi

nuta.
HEMIOPE, flauta grega com semi

tons.
HEPTACÓRDIO, viola-baixa com 7 

cordas, construída em 1828 por Vil- 
laume.

HEPTACORDO, a) que tem 7 cordas 
ou 7 sons; — b) série de 7 notas; —
c) intervalo de sétima; h. maior, sét. 
maior; h. menor, sét. menor.

HERENEDIOKE, “instr. de que se 
servem os camacans para marcar o 
compasso da dança, feito de unhas 
de tapir, prêsas em dois molhos; é 
instr. que dá um som forte, quando 
agitado” (G. Dias).

HERKULESÓFONOS, família de ins
trumentos construídos, em 1888 por 
Chedlwa, aplicando o princípio do au
mento da grossura dos tubos, para 
obter maior sonoridade; fê-los como 
corneta, alto, tenor, barítono e c. 
baixo.

HEROFONE, órgão mecânico de car
tões perfurados, movidos por mani
vela.

HERÓICA, nome popular da III.a 
Sinfonia de Beethoven.

HEU! HEURAURE! HEURA! HEU- 
RARE! HEURA! UHE!, “estribilho que 
os índios repetiam no fim de cada es
trofe (G. Dias)’’ . C. Gondim.

HEXACÓRDIO, instr. de 6 cordas.
HEXACORDO, gr., a) que tem 8 cor

das ou sons; — b) 6 notas; — c) in
tervalo de sexta.

HEXAMETRO, verso grego ou lat. 
de 6 pés.

HHATSOTSEROTH, ou CHATZOT- 
ZEROS, hebr., trombeta sagrada men
cionada pela Biblia (Pentat. X ) .
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HIANG, chin., pedra sonora da 
China.

HIATO, a) encontro de duas vogais 
no fim duma palavra; — b) intervalo.

HICHI-RIKI e HITSCHIRIKI, instr. 
de lingüeta, procedente do Japão, com
posto dum tubo cônico de bambu com 
7 orifícios numa parte e outros na 
oposta.

HIDRÁULICO, órgão — v. órgão.
HIDSCHAS, v. Arábia e Pérsia mu

sicais.
HIFTHORN, al., trompa antiga.
HILARIS (TONUS), tom alegre; an

tiga denominação do tom dórico.
HIMENEU, gr., a) casamento, festa 

de núpcias; b) canto de bodas.
HINABSTRICH, al., arcada para 

baixo.
HINÁRIO, coleção ou livro de hinos.
HINAUFSTRICH, al., arcada para 

cima.
HINDUSTANI, uma das vinas da 

Índia.
HINO, lat. Hymnus, do grego hym- 

nós, cântico festivo, em prosa ou verso, 
como sejam os salmos, o Glória, Pre
fácio e Sanctus da Missa, o Te Deum, 
etc. mas, em sentido mais restrito, os 
cânticos do Oficio Div. divididos em 
estrofes, com ou sem rima, de acôrdo 
com as leis da poesia ant. ou moderna. 
Pertencem a êles as seqüências.

Floresceu tanto a composição de hi
nos no século IV, que o Concilio de 
Laodlcéia impôs restrições. O Oriente 
ccntou como poetas de hinos, no séc. 
2, Athenogenes (t 169), Clemente de 
Alexandria; no séc. 3, o Bispo egip- 
cíaco Nepos; nos séculos 4 a 8, Cri
sóstomo, Efrem o Sírio, Gregório Na- 
zianzeno, Synésio, Germano, João Da- 
masceno.

Diminuindo, aos poucos, a compo
sição de hinos na Igreja oriental, na 
ocidental encontrou novos amigos 
desde Hilário de Poitiers ( t 368), o 
Papa Dâmaso (+ 384), S. Ambrósio (t 
397), Prudêncio (t 412), Sedúlio (t 
430), Venânclo Fortunato (t c. de 600)

e S. Gregório Magno (t 604). A mono- 
dia chegou à perfeição no século 8.

O método quantitativo dos ant. la- 
tinistas mais tarde cedeu ao ritmo 
baseado no acento tônico da palavra, 
com proveito para o canto. Depois do 
séc. 8, a rima tornou-se mais fre
qüente, sobressaindo entre os poetas
S. Tomás de Aquino (1225-74), o Car
deal Bellarmino (1542-1621), Clemente 
XI (1700-21), Leão XIII (1878-1903).

No Oficio Div., cada parte tem seu 
hino; Matinas, Prima, Têrça, Sexta e 
Noa antes dos salmos; Laudes, Vés
peras e Completas depois dêles. A úl. 
estrofe dirige-se geralm. à SS. Trinda
de; nas festas marianas há referên
cia a N. Senhora.

Falta o h. no Ofício da Ressurreição, 
no dos defuntos, nos últimos dias da 
Semana Santa e nas Matinas da Epi
fania, recordando o uso de Roma que 
até o séc. 13 não os admitia no Ofício.

As melodias costumam ser silábicas 
(com uma ou poucas notas por síla
ba) , sendo cantadas as estrofes alter- 
nadam. por dous grupos do côro, ou 
solista e côro.

A LIT. tem como fonte quase ines
gotável a coleção, em 55 volumes, de 
Clemens Blume e Guido Dreves: Ana- 
lecta hymnlca medii aevi. Outras 
obras: A. Schubiger: Die Sängerschu
le S. Gallens, vom achten bis zwölften 
Jahrhundert (Einsiedeln, 1858); — 
Leon Gautier: Histoire de la poésie 
liturgique au moyen age (Paris, 1886);
— Mone: Hymni latini medii aevi;
— Daniel: Thesaurus hymnologicus;
— Wackernagel: Das deutsche Kir
chenlied; — Gail Morel: Lateinische 
Hymnen; — Dummler: Poetae Latini 
aevi Carolini (ap. Monum. Germ, hist., 
Antiqultates); — J. van Acken: Ger
manische Frömmigkeit in liturgischen 
Hymnen (frreiburg, Br.).

HINO DA BANDEIRA, propagado 
em todo o país; mús. de Francisco 
Braga; letra de Olavo Bilac.

HINO NACIONAL: "o canto da na
ção é, como a bandeira nac., símbolo
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de sua unidade política. Surgiu, as 
mais das vêzes, em época de agitação 
política; em parte como homenagem 
à dinastia reinante; freqüentem, glo
rifica um feito nacional..." (D. Gr. 
Herder).

O H. N. bras. deve sua música a 
Franc. Manuel da Silva; a letra, es
crita posteriorm., a J. Osório Duque 
Estrada. Seg. Decreto-lei de 1942, "a 
execução do H. N. obedecerá às se
guintes prescrições: 1.° Será sempre
executado em andamento metronômi- 
co de uma semínima =  120; — 2.° É 
obrigatória a tonalidade de si bemol p. a 
execução instr. simples; — 3.° Far-se- 
á o canto sempre em uníssono; — 4.° 
Nos casos de simples execução instr., 
tocar-se-á a mús. integralm.. mas sem 
repetição; nos casos de execução vocal 
serão sempre cantadas as 2 partes do 
poema. Será o H. N. executado: a) 
em continência à Bandeira Nac. e ao 
presidente da Rep.; ao Parlamento 
Nac. e ao Supr. Tribunal Federal, quan
do incorporados; e nos demais casos 
expressam, determinados p. regula
mentos de continência ou cerimoniais 
de cortesias internac.; b) no encer
ramento das irradiações radiofônicas 
especialm. destinadas a países estran
geiros; c) no encerramento da irra
diação das estações radiofôn. que fun
cionem no país, aos domingos e feria
dos; d) no encerramento da irradia
ção do Depart. de Impr. e Prop., de
nominada Hora do Brasil, uma vez 
por semana; e) na ocasião do hastea- 
mento da Bandeira Nac., nos estabe
lecimentos públ. ou partic., de qual
quer ramo ou grau de ensino, pelo 
menos 1 vez p. semana. A execução 
será instr. nos 3 prim. casos, será instr. 
ou vocal no 4.° caso, será vocal no últ. 
caso. É vedada a execução do H. N„ 
em continência, fora dos casos previs
tos, e será facultativa a execução na 
abertura de sessões cívicas, nas ceri
mônias relig. a que se associe sentido 
patriót., e bem assim p. exprimir re
gozijo públ. em ocasiões festivas".

. . . É vedada a execução de quais
quer arranjos vocais do H. N„ a não 
ser o de Alb. Nepomuceno, na confor
midade do anexo n.° 7; igualm. não 
será permitida a execução de arranjos 
artísticos instr. do H. N. que não se
jam autorizados p. Ministério da Edu
cação e Saúde, ouvida a Escola Nac. 
de Música... Durante a execução do
H. N. é obrigatória a atitude de respei
to, conservando-se todos de pé e em 
silêncio. . .  Ninguém poderá ser admi
tido ao serviço públ. sem que demons
tre conhecimento do H. N.” .

L /r. — Ceição Barros Barreto, Estu
dos sôbre hinos e bandeiras do Brasil; 
— Caldeira Filho, H. da Independên
cia e H. N.

HIPATE, (hypate), gr., a corda mais 
grave do tetracordo grego.

HIPODÓRICO ou SUBDÓRICO, tom 
gregoriano, cuja melodia costuma 
aproveitar a oitava de lá a lá, mas que 
tem a mesma final como o tom dórico. 
isto é ré, sendo dominante fá. Usa 
freqüentemente dêstes motivos (trans
postos para uma quarta mais alto):

ffijij J7J| JĴ =I
HIPOEÓLIO, tom gregor. de mi a 

mi, com a final em lá e a, repercussa 
(lat.) em dó.

HIPOFRÍGIO ou SUBFRÍGIO, tom 
gregor., de si a si, com a dominante 
em lá, a tônica e final em mi, e êstes 
motivos:

HIPOJÓNICO ou SUBJÔNICO, tom 
gregoriano de sol a sol, com a final dó

www.obrascatolicas.com



história da música

e a dominante ou repercussa (lat.) 
em mi.

HIPOLÍDIO ou SUBLÍDIO, tom gre
goriano, de dó a dó, com a dominante 
em lá, a final em /d e estas reper
cussões:

HIPOMIXOL1DIO ou SUBMIXOLÍ- 
DIO, tom gregoriano, cuja melodia 
costuma manter-se entre ré e ré, com 
a final em sol, a dominante em dó, 
e melodias como estas:

HIPOSCHEMA, gr., canto rei., com 
coros e danças guerreiras.

HIS, al., si sustenido.
HISPALUDO, variante da cítara 

asiática.
HISPANIA5 SCHOLA MUSICA SA

CRA, p. Pedrell; — 3.°. 4.°. 7.°. 8.° 
Cabezon, Composiciones; — 2.° Gue- 
rrero, Composiciones; — l.° Mor ales, 
Composiciones; 6.° VÁRIOS: Cenallos, 
Guerrero, Fray Thomas de S. Maria. 
T. L. de Victoria, salmos.

HISTÓRIA DA MÚSICA. — “A h. da 
m. — diz Fétis no prefácio de sua es
tupenda “Histolre Générale de la Mu
sique” , Paris, 1869, — é inseparável 
da apreciação das faculdades especiais 
das raças que a praticaram”. Chama 
a mús. um produto espontâneo da 
humanidade, à semelhança da lingua
gem. Tendo ela sido na antigüidade, 
e sendo ainda na maior parte do mun
do habitado a satisfação duma neces

sidade natural, manifestada por can
tos populares religiosos e pela dança, 
na Europa e outras partes tornou-se 
uma arte por excelência, e um ideal.

Fétis apresenta cantos da Polinésla, 
Austrália e outras partes da Oceânla. 
com a combinação de 4 sons diferen
tes, sendo os instr. mus. rudimentares. 
Os negros da África pendiam para 
mús. barulhenta, de ritmos marcados 
(v. África). Enquanto os finlandeses 
dispunham de 5 notas (v. Finlândia), 
os lapônios não cantavam nem toca
vam. Sôbre outros povos citados por 
Fétis, v. os artigos China e Japão, Mé
xico e Peru, Índias, Arábia e Pérsia, 
Grécia,' Egito, Babilônia e Assíria, Ju
deus e Biblia, etc.

Autores que resumem a h. da m. em 
poucas dezenas de pág., falam de seu 
principio reconhecldam. obscuro, men
cionam ràpidam. os egípcios, babilô
nios, hindus e judeus, passam aos gre
gos, aos prim. cristãos (v. cantochão), 
os princípios da harmonia, a polifo
nia, a música instr., a ópera e os de
senvolvimentos dos últ. sec. Os leitores 
dêste DICIONÁRIO encontram dados 
sob as respectivas palavras.

Sendo a LIT. imensa, citamos as se
guintes obras, cujas indicações de for
mato e n.° de pág. dão uma prim. 
orientação: Alaleona, Domingos —
Noções de Hist. da Mús., trad., p. J. C. 
Caldeira Filho; S. Paulo, 1942; 16x23,5 
cm., 200 pág. — Alaleona, D. — Studl 
en la Storia deirOratorlo Musicale ln 
Italia; Torino. 1908; 12 x 19,5, p. XII, 
456 p. — Andrade, Mário de — Peq. 
Hist. da Mús., S. Paulo, 3.® ed., 1944, 
14 x 21,3 cm., 240 p.

Barbour, H. Buxton — and Warren
S. Freeman, A. Story of Music, Bos
ton. 14 x 20.5 cm., X e 272 p. — Ba- 
rrenechea, M. Ant. — Hist. Estética de 
la Mús. Nueva, ed. il., B. Aires, 1924; 
12,7 x 18 cm!, 546 p. — Bekker, Paul 
— La Musique. Les transformatlons 
des formes musicales; Paris, 1929; 
trad. de Mad. Cohn; 13,5x22,5 cm., 
228 p. — Bertrand, Paul — Précls 
d’Hist. de la Mus. Les époques, les
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écoles, les formes; Paris, 13,5x20,5; 
176 p. — Bettencourt, Gastão de — 
História Breve da Mús. no Brasil, 
1945; 12x17 cm., 125 p. — Blõmer,
H. H. — Kleine Musikgeschlchte in 
Umrissen, Stuttgart, 1923; — 12x15,6 
cm., 64 p. — Branco, Luís de Freitas
— Hist. Popular da Mús., Lisboa, 1943; 
13 x 19,5 cm., 294 p. — Brendel, F. — 
Storia delia Mus. in Italia, Germania 
e Francla, da Palestrina a Wagner; 
Gênova, 1900; 12x19 cm., XVIII e 364 
p. — Brum, Marciano — Através da 
Mús., Rio, 1897; — 14,5 x 23 cm., VI e 
342 e VI p. — Busby, Th. — General 
Hist, of Music, London, 1819; 13,5x22 
cm., 2 vol., 523 p.

Cândido, Ant. — Curso Elementar 
de Mús. compreendendo Filologia e 
Hist.; S. Paulo, 1910: 18,5x22 cm.; 1.° 
v., XII e 211 p.; 2.» v., VI e 316 p. — 
Chavarri, v. Lopez; — Clément, Felix
— Hist, de la Musique, Paris, 1885; 
16,5x27 cm., VI e 820 p. — Comba- 
rieux, M. J. — Congrès International 
d’Hist. de la Musique tenu à Paris, 
1900; 19x28,5 cm., 322 p.; — Corte,
A. della — G. Pannain, Storia della 
Mus. dal ’600 al ’900; Torino, 1936;
19.5 x 25,5 cm., IP v„ 625 p.; 2P v„ 496;
— Crowest, Fred. J. — The Story of 
the Art of Music; New York, 1904;
12.5 x 19 cm., 190 p.

Dufflocq, Enrico Magni — Storia 
della Mus., Milano, IP v„ 1929; 2P v„ 
1930; 3P v„ 1937; 20,3 x 29,6 cm.; IP 
v., X e 504 p.; 2P v., VIII e 596 p.; 3P 
v., 334 p. — Dumesnil, René — Hist, de 
la Musique. Paris, 1934; 17,5 x 24 cm.,
286 p.

Einstein, Alfredo — Hist, de la Mús.,
B. Aires, 1940; 15 x 21 cm., 206 p. — 
Emmanuel, Maurice — Hist, de la lan
gue musicale, Paris, 1928; 15,5 x 24 
cm., IP vol., 331 p.; 2P v., 679 p.

Fage, D. A. de la — Hist. Générale 
de la Mus. et de la Danse, Paris, 1844; 
2P v„ 14 x 22 cm., IP v., XVI e 614 p., 
2P v„ 450; — Fétis, F. J. — Hist. Gén. 
de la Mus., Paris, 1869, 5P v., 15,5 x 25,5 
cm.; IP v., VIII e 527 p.; — 2P v., 421 
p.; — 3P v„ 561 p.; 4P v„ 555 p.; — 5P 
v„ 381 p. — Figueiredo, Guilh. — Minia-

tura de Hist, da Mús., Rio, 1942; 12,5 x 
19; 240 p. — Finney, Th. — A History 
of Music, New York, 1935; 14x22; 
XII +  635 p. — Forster, v. Sandys; — 
Freeman, v. Barbour.

Grunsky, Dr. Karl — Musikgeschi
chte seit Beginn des 19. Jahrh., Ber
lim, 1913; 3 vol. 10,5 x 16; IP, 125 p.; 
IIP, 149 p.; in.°, 148 p.; — Guardia, 
Ernesto de la — Hist, de la Mús. en 
la Antigüedad; B. Aires, 1939; 14,5 x 
20; 90 p.; — idem: Hist, de la Mús. 
desde principios de la Edad Media 
hasta fines del siglo XVII; 1939, idem: 
170 páginas.

Hawkins, J. — A General History of 
Science and Treatise of Music, II ed., 
1875; 2 vol., London; 3P suplemento de 
retratos 18x25,5 p.; os 2 v. XXVI +  
963 p.; Hullah, John — The Third of 
Transition period of Musical History; 
London, 1876; 14x22; XVI +  302 p.;
— Hurigny, Franz D’ — Tudo o que é 
preciso saber da Hist, da Mús., trad, de 
Cândido Ramalhete; Porto, 1924; 11 x 
18, 134 p.

Kastner, Santiago — Música Hispâ
nica, Lisboa, 1936, 14 x 22; 160 p. — 
Kinsky, Geschichte d. Musik in Bil
dern, 1929; Leipzig, 24 x 32; XVI +  
364 p.

Landormy, Paul — Histoire de la 
Mus., 12P ed., Paris, 1911; 11 x 17,5; 
358 p.; — Lavignac, Albert — et Lionel 
de la Laurencie, Encyclopédie de la 
Musique. Paris, 5 v., 19 x 28,5 cm., 1P 
Antiquité. Moyen-Âge, 1924; VIII +  610 
p.; — 2P v. Italie, Allem., 1925, VIII +  
611 p.; 3P v. France, Belgique, Angle
terre, 1921; de 1176 a 1912 p.; — 4P v. 
Espagne, Portugal, 1920; 1913 a 2484 p.;
— 5P v. Russie, Pologne, Finlande, 
Scandinavie, Suisse, Autriche-Hongrie, 
Tziganes, Roumanie, Arabes, Turquie, 
Perse, Thibet, Birmanie, Indo-Chlne, 
Indo-Neerlandaises, Ethiopie, Afrique 
Méridionale, Madagascar, Canaries, 
États-Unis, Indiens, Mexique, Pérou, 
Équateur, Bolivie; 1922 ; 2485-3403 p.
— Deuxième Partie: Technique-Esthé- 
tique-Pédagogie; 4P v., 2718 p. — La- 
vois Fils, H., Histoire de la Mus., Paris,
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13,5 x 19,5; 368 p. — idem: Historia de 
la Música; version castellana, B. Aires, 
14 x 19; 334 p.; — idem: La musique 
Française, Paris, 1891; 13 x 20,5; 320 
p.; — Lillie, Lucy C. — The Story of 
Music and Musicians for Young Rea
ders, New York, 12,5 x 16,5; 245 p.; — 
Lopez-Chavarri, Ed. — Hist, de la Mús„ 
3* ed., Barcelona, 2 v., 13,2 x 18,5; I.° 
v., VI +  239 p.; II.0 v., 287 p.

Manderscheid, Paul — Abriss der 
Musikgeschichte, 2.a A., Düsseldorf, 
1913, 13 x 19,7; 50 p.; — Marcillac, F. 
— Hist, de la Mus. Moderne et des 
Musiciens célèbres en Italie, en Allem, 
et en France; Paris, 1876, 14 x 22; 513 
p. +  XXII de música; — Matthew Ja
mes, E. — A Handbook of Musical His
tory and Bibliography; London, 1898; 
14 x 21,5; XII +  486 p.; Matthews, 
W. S. B. — A popular History of the 
Art of Music, Chicago, 1891; 13,5 x 20,5, 
526 p.; — Mauclair, Camilo — Hist, de 
la Mús. Moderna, 1850-1914; Verslón 
esp. de J. M. Borrás, B. Aires, 14,5 x 21; 
264 p.; — Mayer-Serra, O. — Enciclo
pédia de la Música, México, 1943; 16,5 
x 23,5; 3.° vol., 1088 p.; — Möhler, Dr. 
A. — Gesch. der alten u. mittelalterl. 
Musik, 2.® A., Leipzig, 1917; 10 x 16;
1.° v., 136 p.; 2.° v., 102 p.

Naumann, Emil — The History of 
Muçic; trad, by F. Prayer, London and 
New York, 16,5 x 23; 2 v„ 1332 p.; — 
Nef Karl — An Outline of the Hist, 
of Music; transi, by Pfatteicher; New 
York, 1944; 15,5 x 23; XVIII +  400 p.

Oderigo, Nestor R. Ortiz — Pano
rama de la Mús. Af roam eric ana; B. 
Aires, 1944; 14,5 x 20,5; 303 p.

Pahlen, Kurt — Hist. Gráfica Uni
versal de la Música, B. Aires, 18 x 28; 
668 p.; — idem: Hist. Universal de la 
Mús. (ed. popular), B. Aires, 13,5 x 18; 
380 p.; — Pastorino, Carlos Torres — 
Peq. Hist, da Música, 1938; 9 x 13; 
92 p. — Poisot, Ch. — Histoire de la 
Mus., Paris, 1860; 11 x 18; XVIII +  
384 p.; — Prunnières, H. — A New 
Hist, of Music, transi, from the French 
by Edw. Lockspeiser, New York, 1943; 
14 x 21,5; XVI +  413 p.

Rambosson, J. — Les Harmonies du 
Son et l’Hist. des Instr. de Musique, 
Paris, 1878; 15 x 23; X +  584 p., 200 
grav. e 5 cromolit. — Rau, Karl Au
gust — Gesch. der Musik, Kempten. 
1918; 11,5 x 17,5; 272 p.; — Ribeiro, v. 
Sampayo; — Riemann, Pr. Hugo — 
Hist, de la Mús., 2.a ed., 1934; Barce
lona, 12 x 19; 480 +  XVI p. — idem: 
Kl. Handbuch der Musikgeschichte mit 
Periodlslerung nach Stllprinzipien u. 
Formen, 3. A. Leipzig, 15 x 23; — 
Ritter Dr. Fr. — The Hist, of Music.
2.a ed., London, 1880; 12 x 18,5; XII 
+  480 p., 72 p. de música; — Rockstro, 
W. S. — A General Hist, of Music, Lon
don, 1886; 16 x 22; XVI +  536 p.; — 
Rougnon, Paul — La Música y su Hist., 
Paris, 1922; 11,5 x 18; 407 p.

Sá, B. V. Moreira de — Hist, da Mú
sica, tomo 1.° (único), Pôrto, 1920, 
16 x 24; XX  +  354 p.; — idem: Hist, 
da Evolução Musical, Pôrto, 1924; 15 
x 22, 462 p.; — Sampayo Ribeiro, Má
rio de — A Música em Coimbra, 1939; 
19 x 26; 32 p.; — idem: v. Achegas; — 
Soubie, Albert — Histoire de la Mus. 
Allemande, Paris, 13 x 20; 296 p. — 
. . .  en Russie, 303 p.; — . . .  Espagne,
9,5 x 14,5; 96 p.; — . . .  Hongrie, 58 p.; 
— . . .  Portugal, 103 p.; . . .  Suisse, 
135 p.; — . . .  Bohème, 99 p.; — Storck, 
K. — Gesch. d. Musik; Stuttgart, 
1904; . . .  16,7 x 23,4; VIII +  848 p.

Viardot, Paul — Histoire de la Mus., 
Paris, 1905; 11 x 18,5; 233 p.

Wilm, Grace Gridley — History of 
Music, New York, 1940; 14,5 x 21,3; 
XIV +  382 p. — Wolf, Joh. — Hist, de 
la Mús. Trad, de Rob. Gerhard, Barce
lona, Madrid, B. Aires, 1934; 13,5 x 
21.5; 690 p. — Wooldridge, H. E. — 
The Oxford History of Music; 6 v., 
1901, 14 x 22; — Woollet, Henry — 
Hist, de la Musique, Paris, 4 v.

Zschorlick, Paul — Musikgeschichte. 
Leipzig, 8 x 12; 214 +  X  p.

HIUEN, instr. chinês de söpro de 
barro.

HIUEN-KOU, bombo chinês sôbre pe
destal de madeira.
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HIVEN, ou HIM. HISCEN. antiqüis- 
simo instr. chinês de söpro, com 5 ori
fícios; tem sons muito graves e doces; 
a ocarina européia é um h. aperfei
çoado.

HNE, oboé; v. Birmânia musical.
HO. v. cheng e China.
HOBOE, ai., o oboé.
HOCH, al„ alto; hoche Stimme, voz 

aguda.
HOCHAMT, ai., missa cantada ou 

solene.
HOCHETUS, HOCETUS ou OCIÍE- 

TUS, lat., na Idade Média: notas. rcs. 
sílabas entrecortadas de pausas, cu 
destacadas no canto; v. ochetus.

HOEI, bandeirinhas chinesas, com 
figuras misteriosas, que serviam para 
convocação dos músicos; em ocasiões 
festivas era desfraldada solenem. o h„ 
estandarte de música.

HOHLFLÖTE, ai. ("flauta ôca” ) , re
gistro de órgão.

HOL-POP, chefe de dança; v. Mé
xico.

HOLZ, ai., madeira; — Holzbläser, 
abr. Hlzbl., tocadores de instr. de sôpro 
de madeira (flauta, oboé, clarinete, 
e tc.).

HOMOFONIA, a) pela etimologia: 
música em uníssono; — b) hoje: 
acomp. duma melodia em valores mais 
ou menos iguais; — HOMOFÔNICO, 
HOMÓFONO, adj., modo de acomp. 
em valores idênticos.

HOMONÓPTOTON, instr. inventado 
em 1845 por Schneider, para afinação 
de lingüetas metálicas.

HORA CANÔNICA, cada uma das 
várias partes do Oficio Divino, coor
denadas seg. as horas do dia.

HORAI, dança dos gregos ant. na 
festa das estações do ano.

HORMOS, dança lasciva des gregos 
ant. (Compans).

HORN, al„ trompa (v. esta), cogno
me da família dos sax: S-xxhorn, 
Saxhörner (p i.); v. comi.

HORN-BUGLE, ai., corneta de cha
ves.

HORN-PIPE, dança inglêsa em 6/8, 
moderato.

HORNQUARTETT, al., quarteto de 
trompas.

HOSANNA, exclamação bíblica de 
júbilo, usada no Sanctus e Benedictus 
da Missa, e em outras partes do Oficio 
Divino.

HOTENTOTES, v. África musical.
HOU-KIN, ou UR-KEEN, ch., espécie 

de violino chinês com cordas duplas; 
a caixa sonora é um cilindro de cobre 
com pele de cobra.

HOUNBOUKAT, flauta árabe.
HSIANG-TI, oboé do teatro chinês; 

v. Japão.
HUANCAR, tambor, assim chamado 

peles mexicanos e peruanos.
HUANG TEIH, clarim chinês, idên

tico com hao t’ung.
HUARA-PUARA, ou HUAYRA-PU- 

KURA, antlqüissima flauta mexicana, 
de pedra peruana.

"Os índios do Peru e do México, diz 
Costa Gondim, assim denominam a 
flauta de Pan, não somente como um 
ajuntamento de tubos de canas, po
rém mesmo sob a forma de um instr. 
músico de pedra, composto de oito 
tubos furados de buracos laterais, cuja 
combinação fornece uma série quase 
cromática de doze sons (F. Clemsnt) ” .

HUAYLLACA, flauta mexicana e 
peruana de ponta, de uma peça só; 
tem 5 ou 6 orificios.

HUCHOT, fr., peq. corneta dos pos
tilhões dos séculos 15 e 16.

HUEHUETL, ant. instr. mexicano, 
consistindo num cilindro de madeira, 
de mais de 3 pés de altura, esculpido 
e pintado, e coberto duma pele de 
cervo que podia ser apertada ou re
laxada. para produzir tons mais agu
dos ou mais graves, à maneira dos 
nosses tímpanos. Era tocado com os 
dedos, exigindo bastante agilidade.

HUEN, instr. de sôpro; v. Indochina.
HUFEISENSCHRIFT, “ escrita de fer

radura” , uma das formas de notas gre
gorianas da Idade Média.

HUIEN-KOU, bombo chinês.
HUIT-PIEDS, fr., 8 pés. registro de 

órgão da altura de 8 pés.
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HULA. peq. tambor hindu, tocado a 
mão.

HUMBO; “o h. é o tipo dos lnstr. 
de corda. Consta geralm. de metade 
de uma cabaça, ôca e bem sêca. Fu
ram-na no centro em dois pontos pró
ximos. A parte fazem um arco como 
de flecha, com a competente corda. 
Amarram a extremidade do arco, com 
uma cordinha do mato, ã cabaça, por 
via dos dois orifícios; então encostan
do o instr. à pele do peito que serve 
neste caso de caixa sonora, fazem vi
brar a corda do arco, por meio de uma 
palhinha". (Ladislau Batalha, Angola).

HUMMELCHEN, al., grd. cornamusa.
HUNAT, instr. árabe de sôpro.
HUNDING-HORN, ingl., trompa de 

caça.
HUNGAN, tambor; v. África.
HUNGARESA, dança húngara.
HUNGRIA MUSICAL — Também a

H. recebeu a arte do canto gregor. 
pelos portadores monásticos do Evan
gelho cristão, isso pelo ano de 1000, 
época dos bardos que cantavam ao 
som do koboz, espécie de alaúde. Os 
menestréis germânicos percorreram a
H. que, no entanto, cedo teve como 
artistas próprios: Steph. Fiellator e 
Nicolaus, chamado Kobzos (f. cêrca de 
1350). Desenvolveu-se a música da H. 
sob o reinado de Matias. Corvinus 
(1458-90), a cuja espôsa Beatriz Tinc- 
toris dedicou seu “Diffinitorium".

Achavam-se na côrte do rei Luís 
(1562) Tomas Stoltzer e Adriaen Willa- 
ert, crescendo aos poucos a influência 
da Turquia; surgiram, porém, compo
sitores da H., como Sebastian Tinodi 
(1505?-56) e Valentin Bakfark (1507- 
76), lembrando fatos nacionais como 
o sitio de Eger. "Segundo as recentes 
investigações folclór. de Bartók, Ko- 
dály, Lajtha e B. Szabolcsl, a música 
húngara é de origem oriental... ligada 
à de tribos turcas. A parte mais antiga 
de canções tipicam. homofônicas, ain
da em uso, é rlcam. colorida; o ritmo 
é livre e de formas variadas. As can
ções de canto seguem o compasso 3/4 
ou 4/4. obedecendo a melodia, as mais

das vêzes, às leis da língua húngara 
(com o acento na prim. sílaba). As 
melodias sacras mostram a influência 
do canto gregor.” (Gr. Herder). Dan
ças húng. foram incluídas em livros 
alemães, como “Passamezzo ongaro” 
na tablatura de Jobin; "Ungarescha” 
na de Paix (1583). Coleções de cantos 
profanos, ao lado de religiosos (sal
mos), chamaram a atenção por seu 
ritmo original. Quatro manuscritos 
dão conhecimento de músicas da H. 
para virginal, do séc. 17.

Acentuou-se no séc. XVIII o caráter 
tipico de danças da H., como verbun- 
ko, dançado em uniforme, com espada 
e esporas, tendo uma parte lenta, las- 
su, e outra rápida, friska; — palotas- 
che e outras. Compositores do oeste 
adotaram o género, escrevendo danças 
“Ali ongaresc” ou, como Haydn e Schu- 
bert, "Divertissement à la Hongroise" 
(op. 54) que, segundo Apel, é “de es
pírito húngaro mais puro do que as 
famosas rapsódias de Liszt” . O czardas 
é o verbunko modernizado, com uma 
parte média, czifra.

Tornou-se tipico na dança da H. a 
virtuosidade no violino, nas mãos de 
ciganos, com “rubatos” e com cadên
cias improvisadas. Sobressaem como 
autores de danças húngaras Johann 
Bihari (1764-1827) e A. Czermak (1771- 
1822), tendo os ciganos por executan
tes e propagandistas. São caracterís
ticos o ritmo “alia zoppa”, as segun
das aumentadas (na "escala de ciga
nos” a saber: lá, si, dó, ré sust., mi, 
fá, sol sust., lá), a forma das cadên
cias e o tocar do cimbalo. Encontra- 
se a verdadeira música de ciganos no 
interior do país, diferente da chamada 
húngara; v. ciganos.

Ferenc Erkel (1810-93) é tido por 
pai da música moderna da H„ tendo 
como prim. óperas nacionais "Bathory 
Maria” (1840) e "Hunyady Laszlo” 
(1844), enquanto Franz Liszt (1811-86) 
é quem, como pianista e compositor, 
levou o nome da H. a tôdas as partes 
do mundo; suas célebres rapsódias, no 
entanto, são apresentadas por húng.
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modernos como falsificação, "pseudo- 
nacionais" (Apel).

Odón Mihalovieh (1842-1929) escre
veu óperas no estilo de Wagner; Ernst 
von Dohnany (n. 1877), mais impor
tante, seguiu Brahms; Béla Bartók (n. 
1881) representa, ao lado do russo 
Stravinsky e do alemão Hindemith, a 
mús. moderna; flzeram-se notar ainda 
Zoltán Kodaly (n. 1882) e Paul Kado- 
sa (n. 1903).

LIT. — G. Kaldy, A History of Hun
garian Music, 1903; E. Haraszti, La 
Musique hongroise, 1933; B. Bartók, 
Hungarian Folk Music, 1931; idem, 
Hung. Peasant Music (Musical Quar
terly X IX ); O. Gombosi, La Vita mu- 
sicale alia corte dl. Re Mattla, 1929; 
idem, Die ältesten Denkmäler ungar. 
Vokalmusik, 1931; E. Kilenyi, The

Theory of Hung. Music (Musical 
Quart. V ) ; L. Fòkóvi, Musik am Hofe 
des Mathias Corvlnus (Klrchenmus. 
Jahrb. 1900) — (seg. Apel).

HURDY-GURDY, ingl., giga, viela 
de roda.

HURUK, tamboril de dimensões re
gulares, popular entre os chineses e 
japonêses.

HURRA, exclamação de alegria dos 
inglêses e alemães.

HUSSEINI, v. Arábia e Pérsia musi
cais.

HWANG-TEITH, trompa rudimentar 
da China, de sons muito graves.

HYPATOIDES, gr., sons graves.
HYPER, gr., sôbre; v. hiper.
HYPO, gr., debaixo, sub.; v. hipo.
HYPORCHEMOS, gr., pantomima 

cantada pelos gregos.
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I
I, a) 8.° grau da escala da antiga 

notação beoceana, correspondendo ao 
nosso si; — b) art. m. pl. Italiano: 
os; — c) vogal empregado na forma
ção da voz. para clarear vozes apaga
das, surdas.

ICONÓSTASB, v. rito bizantino.
ICTUS, lat., impulso.
IDADE DA MÚSICA. — "Que idade 

tem a mús.? — pergunta, em seu Ca
tecismo da Hist. da Mús., H. Rlemann, 
respondendo: "Ninguém o sabe. Por 
mais que subam (na antigüidade) a 
literatura e os testemunhos da arqui
tetura e da escultura, encontram-se 
provas do exercício da mús. Escultu
ras egípcias já do 4.° milênio a. de 
Cristo reproduzem harpas, flautas e 
outros instr. musicais; diz-se que. na 
China, já no 3.° milênio, por ordem do 
imperador Hoang-Ty, Ling-Lun empre
endeu a exposição teórica das escalas. 
Também nas Índias, segundo demons
tram as vedas (livros de oração), a 
cultura musical é antiqüisslma.”

Riemann completa os dados: “Fo- 
ram-nos legados, daquelas épocas an- 
tlqüísslmas, também documentos mu
sicais, i. é melodias? Não foram. Te
mos apenas noticias de instr. de mús. 
e, de tempos um pouco mais recentes, 
de séries de tons, escalas, nas quais se 
baseavam as melodias.”

Sob o n.° 5 pergunta pelas melodias 
mais ant., respondendo: “Não temos 
nenhuma que ultrapasse a época do 
nascimento de Cristo, pelo menos, não 
temos registros conservados. £ bem 
possível, no entanto, que alguns can
tos do templo judaico, e várias melo
dias de salmos, que a Igreja católica 
tomou dos hebreus, e talvez ainda 
hinos aceitos pela mesma de cultos 
pagãos, sejam a reprodução mais ou

menos fiel de melodias notàvelm. mais 
antigas.”

Ainda assim, de épocas anteriores 
ao nascimento de Cristo, possuímos as 
obras teóricas dos gregos, nas quais se 
baseava tôda a mús. da Idade Média, 
sem ter perdido a sua importância 
até hoje.

IDÍLIO, caráter campestre ou pas
toril; titulo de inúmeras composições 
musicais.

IGREJA, a) o conjunto dos fiéis 
(católicos); — b) o edifício do culto, 
chamado também casa de Deus, basí
lica, i. matriz, santuário, capela, ora
tório, templo, etc. — c) i.-militante, 
os fiéis católicos vivos; i.-padecente, 
as almas do purgatório; i-triunfante, 
os Santos do Céu.

IGUANA, instr. mex. grosseiram. 
modelado, cuja forma lembra a gui
tarra; tem 5 ordens de cordas duplas, 
afinadas em quartas.

IL, artigo it., o.
ILACION, oração no rito moçárabe 

que corresponde ao prefácio da Igreja 
romana.

ILU, grande tambor dos negros da 
Bahia.

ILUMINURA, pintura a côres em 
Inúmeros manuscritos medievais, fre
qüentemente de arte admirável.

IMACULADA CONCEIÇÃO, festa de 
l.a classe de N. Senhora, celebrada a 
8 de dezembro, com vigilia e oltavárlo, 
por N. Senhora ter sido concebida sem 
a mancha do pecado original. Embora 
só em 1854 essa doutrina fôsse procla
mada dogma (de aceitação obrigató
ria) , a crença nesse privilégio é antl- 
qüissima. O manuscrito de canto gre
goriano do ano de 1490, que se conser
va na Biblioteca Nacional do Rio, abre 
com uma Missa da 1. C.
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IMBOUBOU. flauta assíria, de ca
nudo.

IMBROGLIO, lt., mistura, têrmo 
usado em complicações rítmicas.

IMEO, "nome de uma das figuras 
da dança makanari.”  (C. Gondim).

IMITAÇAO, reprodução, uma das 
leis essenciais da formação musical, 
em analogia com a arquitetura e ou
tras artes. Um motivo melódico pede 
ser Imitado flelm. ou tomar feição 
nova por ritmo, valores, acordes, or
dem, Intervalos diferentes, tendo sur
gido dai as formas artísticas do cãnon 
e da fuga, bem como os remendos de 
sapateiro (rosálias), reproduções sem 
arte nem fim justificado.

IMMENSURABILIS, lat... nome que 
se dá à música imensurável, quer di
zer, cujas notas são de duração Igual, 
como é o caso do canto gregoriano.

IMODO, IMÔTO, figura da dança 
chamada makanari. (C. Gondim).

IMPERATA, lat., oração na Missa 
rezada ou cantada, prescrita para de
terminados casos (tempo de sêca, 
guerra, etc.).

IMPERFEIÇÃO, falta de primor, de
feito; "na música ant., a subtração da 
terceira parte do valor duma nota" 
(Pedrell).

IMPERFEITO, não perf.; têrmo apli
cado a acordes, cadências, tons, etc.

IMPERIAL, moderna dança de salão.
IMPETO (CON), it., Impetuosamente.
IMPRENSA MUSICAL, v. revistas.
IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA. LITO

GRÁFICA, etc., ato de imprimir às 
vêzes tomado no sentido de edição. A
i. é precedida pela composição tipo
gráfica (em letras móveis) ou grava
ção da música, sendo de desejar que 
a laboriosa composição tipogr. seja 
substituída por maquinismos apropria
dos (linotype. monotype, intertype, 
etc.).

A reprodução tem que respeitar cs 
direitos autorais, protegidos por lei.

IMPRESSIONISMO, “sistema dos 
que se preocupam de comunicar pela 
arte a impressão pura e simples rece
bida da natureza" (Peq. Dic.).

IMPROMPTU, nome latinizado por 
improvisação (in promptu) que pas
sou a ser o titulo de peças para plano 
na forma do Lieã (A-B-A) ou outras, 
mais livres; — v. inversão.

IMPROPERIA, latim, “Impropérios, 
queixas sentidísslmas e comoventes 
que o Salvador, do alto da Cruz, pro
fere contra o povo ingrato... Can- 
tam-se os I. na Sexta-feira Santa, du
rante a adoração da S. Cruz. por can
tores a solo e dois coros” . (Rõwer).

IMPROVISAÇÃO, tocar ex improvi
sa, lat.. sem preparação nem aponta
mentos prévios. A i. pressupõe o res
peito à forma rigorosa, por ex. da 
fuga, o que exige intensa concentra
ção do espirito, com que J. S. Bach. 
Bruckner e outros causaram o espan
to dos ouvintes. Deve distinguir-se a i. 
da livre fantasia, muito mais fácil e 
que geralm. se exige des mestres.

INCAICO, v. Equador, Peru.
INCALZANDO, it., apressando, com 

calor.
INCAS E MÚSICA — A ant. tribo 

dos i. no vale de Cuzco (Peru) pas
sou a ser a classe dominadora do gran
de e original Império dos i. que che
gou a abranger os Est. atuais de Equa
dor, Peru, Bolívia, a parte setentrio
nal do Chile e o noroeste da Argen
tina, terminado pela conquista esp.. 
em 1533. Dos 10 i. ( = imperadores) da 
tradição, talvez só os 6 últ. são perso
nagens históricas, sobressaindo o grd. 
Manko Kapak. No centro da religião 
estava o culto do sol, com célebre tem
plo em Cuzco. Por freqüentes e impor
tantes que sejam as testemunhas ar
quitetônicas da época, rareiam as mu
sicais. Trataram da mús. dos i. André 
Sãs. Ensayo sobre la Mús. Inca (Boi. 
lat. amer. de mús., t. I, 1935, p. 71); 
— Vic. T. Mendoza, Mús. precolombia- 
na en América (Boi. lat. am. de mús., 
t. IV, p. 235); — R. el Aí. d'Harcourt, 
La Musique des Incas et ses survivan- 
ces. Paris, 1925, 2 v. — v. Bolívia, 
Equador, Peru.
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INCHAMBI, espécie de bandolim dos 
achantis da Africa, feito de bambu, 
com 5 cordas de fibra de palmeira. 

INCHOATIO, lat., entoação, comêço. 
INCORRETO, errado; diz-se da com

posição, da execução duma peça neste 
ou naquele instr., do canto, etc.

INDEX, indice, catálogo (de músi
cas).

ÍNDIA MUSICAL — A extensão da 
grd. península da Asia meridional, di
vidida politicam. entre a Ingl., Fort., 
França e Est. independentes (Nepal, 
Butan), com mais de 300 milhões de 
habit., de etnografia variada, com re
ligiões ligadas estreitam, a castas, e 
com línguas diferentes, dificulta es
sencialmente um resumo das ativida
des musicais. A religião de 68,5% in
dianos é o hinduismo; 3.1% professam 
o animismo; 21,7% o islamismo; 1,5% 
c cristianismo.

Enquanto os hindus têm predileção 
pela mús. e contam maravilhas de 
suas râgas (melodias), os brâmanes 
proscrevem-na; seu código principal! o 
Mânava-çâstra ("Lei de Manu” ) enu
mera entre os dez vícios nascidos do 
amor ao prazer, o canto, a dança e a 
mús. instr., dos quais o dirija (noviço) 
deve abster-se. Os músicos, atores, can
tores, etc., pelo menos em teoria, são 
para o brâmane membros de castas 
impuras e desprezadas. Assim mesmo, 
grd. músicos e artistas souberam im- 
por-se.

Os budistas e os jalnlstas, ainda 
mais rigorosos em teoria, por sua vez 
tiveram que fazer grandes concessões.

A mús. florescente como arte nac., 
começou a decair com a conquista mu
çulmana; a religião de Maomé perse- 
guia-a como 'imoral e irreligiosa" (J. 
Grosset); assim mesmo, a arte não 
desapareceu. A Índia meridional so
freu menos do que o norte, ficando 
sob a dominação hindu. Ao cair. o 
império hindu de Vljayanagur, Tan- 
jore continuou centro de importante 
escola ativa, com irradiações sôbre 
Travancore e Mysore. Sob o domínio 
inglês, continuou a prosperidade. A

mús. era atribuída aos deuses ou a 
sua inspiração. O Sâma-Veda era um 
livro de cantos; o Nâtya-çastra um 
compêndio das artes cênicas; mais de
1.000 anos depois, saiu o Samgitarat- 
nàkara, de Çârngadeva, que teve como 
predecessores, além de Bharata, 25 ou 
30 autores; é obra dividida em 7 livros 
e ocasionou avultado núm. de comen
tários; — Samgila-darpana constitui 
um resumo dêsses 7 livros.

J. Grrsset, a quem seguimos (v. La- 
vlgnac, p. 257-276). ainda destaca o 
Râga-vibodKa (“doutrina das melo
dias"), composto em 1608 por Soma- 
nâtha, em verso áryâs, com comentá
rio em prosa, sendo mais um tratado 
de alaúde, do que de mús. em geral; 
compreende 5 livros ou vivskas. De
pois do século XVI saíram Samgita- 
parijâta (“árvore paradisíaca da mú
sica” ) e outros muitos, entre os quais 
tôda uma multidão em sãnscrito. ain
da não editados, e cuja lista alfabé
tica se encontra em Samgita-raínáka- 
ra, ed. de Bombay. Os do período mo
derno, v. LIT.

A teoria musical da índia é o deses- 
pêro dos estudiosos. Divide a escala 
em 22 sroutis (partes) iguais; se o fi
zesse em 24, corresponderia a 12 semi
tons; o srouti, portanto, é um pouco 
maior do que 1/4 de tom, ficando na 
proporção de 11 : 12. pelo que a sua 
escala sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, sa 
não é perfeitamente igual com a nos
sa de lá maior, que mais se lhe aproxi
ma. As 2 escalas mais ant., explica
das por Bharata. são sa-grama e ma- 
grama, 1. é, a oit. de sa a sa e de ma 
a ma; a de sa corresp. a êste quadro:

sa ri ga ja pa dha ni sa
0 4 7 9 13 17 20 22
0 204 386 498 702 906 1088 1200

A I A  linha, dá as sílabas de solfejo;
— a 2®, o número de sruti; — a 3.“ o 
dos centésimos.

Serve de base p. a mús. da I. a 
raga, peq. motivo melódico, dos quais 
os teóricos enumeram c. 800, usadas
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p. as ocasiões mais diferentes, incl. 
horas do dia e épocas do ano; sendo 
simbólicas são apresentadas freqüen
temente pela pintura.

A mús. da 1. é, como o cantochão, 
monofônica; as tala, formas rítmicas, 
repetem-se, distribuídas, às vêzes, en
tre 2 instr., como vina e tambor. São 
característicos os gamaka, ornamen
tos melódicos, vocais ou instr., tanto 
que formam uma das bases do ensi
no; encontram-se trêmulos selvagens 
com forte cresc., comportamento e ter
minações abruptas, violentas.

Os vestígios mais ant. do cristianis
mo ligam-se ao apóstolo S. Tomás, 
cujo túmulo é venerado em Mailapur 
(Madras). Sobrevivem melodias litúr- 
gicas nos cantos sarna, singelos, de te- 
tracórdio, que não se encontram entre 
as ragas, mostrando, assim, sua idade 
maior. Houve influência grega. Hoje, 
o canto, freqüentem., começa por rit
mos decididos dos instr., seguidos de 
vocallses sôbre o motivo principal da 
raga, depois do que é iniciado o canto.

A forma típica do sul é o kirtanam 
que lembra dlretam. a sonata; pallavi 
é o 1.° motivo ou tema; anupallavi o
2.°; caranam, o desenvolvimento; o
1.° tema está baseado na amsa, tôni
ca; o 2.° na dominante. O khyal do 
Hindostan evoca nosso rondó.

Os INSTRUMENTOS hindus divi
dem-se em 4 classes: 1.° tata (de tan,
delicado), instr. de corda, etc.; — 2.° 
çushira (vento) ou sushira (ôco, furo), 
os de sôpro; — 3.° avanaddha (nah= 
ligar; ava= cobrir), de tambores, etc. 
cobertos de pele; — 4.° ghana (han= 
tocar), instr. de metal, de percussão.

a) INSTR. DE CORDAS DEDILHA
DAS — O mais importante e antigo 
da /. é a vina, usada em muitas va
riantes. O cap. C. R. Day dá os nomes 
de tôdas as partes da vina do sul, dos 
quais os mais importantes são: kayi, 
o corpo do instr.; — burra, calabaço 
debaixo do braço; — gurram, cavale
te; — sarani, grande corda melódica; 
— pakka-sarani, corda lateral, de 
acomp., mais curta. Essa vina do sul,

também chamada rudra-vina, tem 7 
cordas, das quais as 4 principais pas
sam por sôbre 24 pontos (linhas) dis
postas com intervalos de semitom. Fé- 
tis, lembrando que 6 cordas da vina 
podem dar o acorde perfeito de lá 
maior, ouvido sem dúvida inúmeras 
vêzes, comenta (Hist. H, pág. 278/9): 
“no entanto, não existe a harmonia 
em sua música (da I.) , e aquela que 
lhes fazem ouvir os corpos de mús. 
dos regimentos inglêses, lhes é antipá
tica. Nas discussões sôbre a questão 
de os gregos terem conhecido, ou não, 
a harmonia, dizia-se na defesa da 
resposta afirmativa que um povo do
tado de tão alta inteligência e tão 
grande sensibilidade artística como 
os gregos, não podia estar privada 
de parte da arte tão necessária, como 
é a harmonia; mas que povo ex
cedeu os índios na fôrça das fa
culdades mentais e na sensibilidade 
dos órgãos? Em todos os gêneros 
da poesia, na filosofia sob os vá
rios pontos de vista do espírito, deram 
prova duma riqueza de imaginação e 
dum poder de concepção não inferior 
a nenhuma nação ant. ou moderna. 
Na ciência dos números, tiveram in
ventores, aos quais se deve a desco
berta da álgebra, longam. atribuída 
aos árabes que dêles a receberam. 
Seus instr. de mús., muito melhores 
aos dos gregos e bem mais variados, 
provam sua superioridade de organi
zação da arte; assim mesmo, a harmo
nia lhes é estranha e lhes fere o ouvi
do, fenômeno que se reproduz em 
todo o oriente."

Fétis (1. c.) apresenta ainda a vina 
p. refutar as objeções contra a reali
dade duma mús. de acôrdo com a teo
ria nos tratados em sânscrito (v. su
pra a divisão da escala em 22 sroutis): 
todos os cavaletes da vina são móveis, 
sendo fixados com cêra mole segundo 
as necessidades da escala cromática.

Das 7 cordas, 5 são dedilhadas como 
as da harpa; só 2 ficam sujeitas à 
ação dos dedos da mão esquerda: 

a vina do norte ou v. de Bengala 
ou mahati-vina (por corrupção bin) é
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l .°  tourti cu tourry, gaita de foles; —  2.° magondi, de 2 ou 4 flautas, usado pelos 
drmadores de cobras; —  3.° ravanastron e seu arco; —  4.° tambourah ou tanbourah, 
ccm 3 cordas em lâ tgrave), mi e lá do 2.° espaço da pauta; um dos instr. mais an
tigos; —  S.° sitar, de 6 ou 7 cordas dedilhadas; —  6.° toumonrah, de 13 cordas e 
18 taslcs bem elevados; — 7.° vina de Dehli; —  8.° chikara, de longo braço e 
4 cordas; —  9.° e 10.° rahab, visto da frente e do lado; —  11.° tocador da vina de 

Bengala, instr. com 2 cabaças.
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menos perfeita do que a anterior, e 
mais popular por seu preço cômodo 
(GRAV. p. 301, n.° 11); tem como va
riante, a bin sitar. Há tôda uma série 
de instr. derivados mais ou menos da 
vina: o gênero sitar, o do norte, ou 
hindustani se parece bastante com a 
tumburú-vina ou tamburi; o pequeno 
sitar é instr. das senhoras, menos for
te, mas mais doce; — vipanci-vina se 
afigura variante da kacchapi; — a 
ranjani-vina, com mais 2 cordas late
rais, é parecida com a mahati; — bha- 
rata-vina é construção moderna; — 
nadeçvara-vina, idem; — çruti-vina é 
outra variante; — sur-vahára ou sur- 
behar é uma kacchapi de grandes di
mensões, tocada com plectro de aço; 
tem o som rico e doce; — kâca-vina 
lembra a anterior e tem 11 cordas 
simpáticas; — kairâta-vina possui 6 
tastos e 4, cordas; — prasarani-vina 
tem 2 braços, cada qual de 16 pontos 
e 5 cordas; — o sitar do sul tem pon
tos fixos e o braço mais curto que o do 
sitar do norte.

Existe ainda a família das tumburu- 
vinas, tanbourah, tamburis ou tampu- 
ras, do músico lendário Tumburú; ser
vem só para acompanhar; as cordas, 
sôltas, são dedilhadas sem plectro.

Entre os instr. monocordos distin
guem-se o ekatantri, chamado tam
bém yektar ou tuntuni, bastante pri
mitivo; — o pindki, ainda mais rudi
mentar; — ananda-lahari ("onda de 
prazer” ), pobre; — gopi-yantra. de 
sons que variam; — Fétis cita a tou- 
mourah, de 3 cordas principais.

Kinnari-vina, tem seu nome de sê- 
res lendários com cabeça ds cavalo; 
é feita em 3 tamanhos: pequena, lagh- 
vi; a grande, brilhati; a média, kin- 
nar (madhyamã); os pontos, de osso. 
metal, etc., são em núm. de 12: há 3 
corpos de ressonância; das 2 cordas, 
só uma passa sôbre os pontos; — a 
çauktika-vina, parecida com a ante
rior, tem caixa de maior ressonância.

O rabâb ou rubéb, é conhecido tam
bém por rudra-vina; é cortado dum 
bloco de madeira, coberto com perga

minho; costuma ter 4 cordas, tocadas 
com plectro de madeira; — sharode 
ou çaradiya-vina ("vina de outono” ) 
é encontrada no nordeste da tem 
braço sem divisões e 6 cordas; — sva- 
ra-çringâra ou sur-çringâra, nova, é 
uma combinação de várias vinas, fei
ta por Piyar-khan; tem 7 cordas sim
páticas.

b) INSTR. DE ARCO. São primiti
vos o ravanastra, cilindro de sicômo- 
ro, escavado e fechado com pele de 
cobra; prende-se nêle uma haste de 
madeira que serve de braço; a cabeça 
tem 2 furos para as 2 cordas, com 
cravelhas; o arco é de bambu; — o 
rava.ua, parecido com o anterior, é 
maior e de sonoridade mais intensa; 
— o amrita ou omerti, mais cuidado, 
tem p. tampa de harmonia uma pele 
de gazela ou uma prancha de madei
ra de 1 milím. de grossura; as cordas 
são 2.

Os instr. do gênero sarangi lembram 
o violino: o sarangi do sul, usado 
também no Dekhan, com 3 cordas p. o 
arco e 11 ou 15 cordas simpáticas, é 
feito dum bloco de madeira, com mem
brana de pergaminho sôbre as mar
gens da cavidade; é mantido vertical
mente e usado de preferência por 
hindus de casta inferior, pelos mu
çulmanos e nas danças das bailarinas. 
Seg. o cap. Meadows Taylor é o instr. 
que mais se aproxima da voz huma
na; — o sarangi do norte, saringèe, 
sarungie, difere pouco do citado; cos
tuma ter menos cordas simpáticas; — 
o alabu-sarangi, chamado pelos euro
peus de violino índio, tem 4 cordas em 
quintas descendentes, p. o arco, e 7 a 
9 simpáticas; — cicara ou chikara, do 
mesmo gênero, é menor e mais vul
gar; — s-arindá ou sarôh tem parte da 
tampa harmônica substituída por per
gaminho ou pele de gazela; é popular 
entre as classes inferiores, principal
mente da Bengala; — a samyogi, mo
derna, tem 4 cordas como a sarangi e 
3 ou 9 slmpátioas; — esrar é como 
uma combinação de sitar e sarangi, de 
tastos móveis; tem 5 cordas principais-
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e 12 a 15 simpáticas; — o mayuri ou 
tayuç, taús, mohur, é uma variante do 
esrar e tem seu nome do pavãc, cuja 
forma é aproveitada na construção; o 
acorde só usa da tônica, quarta e 
quinta e em alg. ocasiões da têrça; — 
a mina-sarangi é um esrar em forma 
de peixe ("m ina"); — sur-sanga um 
esrar sem cordas laterais; — kunjer- 
rê ou kunjerry tem a tampa de har
monia curvada, o braço largo, com 12 
tastos.

Constituem gênero à parte as liras 
ou harpas. Kâtyâyana, da era ante
rior .a Cristo, fala dum "alaúde de 100 
cordas”. O kin lembra a harpa chine
sa. com caixa sonora em forma de na
vio; o mastro, de um dos lados, curva- 
se até alcançar o da outra extremida
de; c  arco sustém 21 cordas: — katya- 
na-vina, kanun ou svara-mandala tem 
maiores dimensões e é tocada com 2 
plectros; — o santir chega a ter até 
36 cordas; — a neq. kshudra-katyana- 
vina tem apenas 18 cordas; — mo- 
changa ou murchang, usada em tôda 
a índia, é um berimbau, constituindo, 
pois, um lnstr. à parte.

2) Os IN ST R. DE SÕPRO (çushira 
ou sushira), na antigüidade eram tão 
numerosos como os de corda, mas são 
hoje mais raros, devido às leis religio
sas. A família das FLAUTAS abrange 
a murali, chamada também pillagovi 
ou ban3uli, de bambu — o nuy, pare
cido com a anterior; — bilancoyel ou 
villancoyel. flauta de bico; — a laya- 
vamçs, grave e doce, instr. pastoril; — 
a sarala-vamçi, do gênero dos flageo- 
let; — a algojá, ialghosah) ou aipo a, 
idem, lnstr. de salão.

São da família dos OBOÉS, de lln- 
güeta dupla, o nagasara. nagassaran, 
feito em geral de madeira, com pavi
lhão de metal; tem 12 crificios. 7 dos 
quais p. os dedos; 5 são fechados com 
cèra, servindo para regularizar a tona
lidade; otou que só tem um som, é o 
mais antigo; — um dêsses instr. guar
dados no Museu de Bruxelas, tem o 
nome de moska; — a mukavina. pa

recida com o nagasara, tem quase a 
metade do tamanho dêste e é de som 
estridente; — sanai, shanaye, surnai, 
sounnagie, çruti são outros tantos no
mes p. o mesmo instr. que. p. a índia, 
é o que a cornamusa é p. a Escócia e 
Irlanda; além dos orifícios p. os de
dos, possui alguns fechados à cêra, 
p. modificar a afinação; — kalama é 
do mesmo gênero; — sounnagie (v. 
Fétis, II. pág. 302/3) é um oboé gran
de; — tourti ou tourry uma antiquís
sima gaita de foles; — zitty, idem de 
Madras; — magoudi, gaita de foles 
com 2 tubos; — nyastaranga consiste 
num tubo cônico, simples ou duplo, 
de cobre; a embocadura não se des
tina aos lábios: coloca-se debaixo do 
disco perfurado da extremidade, como 
explica Mahlllon (v. Lavignac, p. 356). 
um casulo de aranha, cortado finam. 
Pondo o disco num dos lados da gar
ganta, na parte das cordas vocais, a 
cada respiração forte forma-se um 
som claro, que se ouve também pondo 
o lnstr. sôbre as bochechas ou narinas; 
chamava-se êsse instr., antigamente, 
upanga.

Pertencem aos INSTR. COM RE
SERVATÓRIO DE AR (cornamusa), o 
pungi, pugi ou jin-igovi, usado pelos 
domadores de cobras; tem no centro 
uma cabaça à maneira de garrafa, 
onde terminam dois canudos, cada 
qual munido de palheta; os furos de 
um dos canudos servem p. o dedilha
do; os do outr p. a tônica; o exemplar 
dêsse instr. conservado no Museu de 
Bruxelas, chama-se tübri; o moshuc 
ou nâga-baddha. respectivam. çruti- 
upanga ou bhazana-çruti evoca direta
mente a memória da cornamusa es
cocesa.

São INSTR. DE EMBOCADURA, o 
gênero çankha, concha, como sejam: 
gomukha, bharfitaka, sughosha e anan- 
tavijaya; — o gênero gringa, trom
pa, chifre: como rana-çringa, nara- 
çringa, jiya-çringa, o noursing, kaha- 
lay ou kombu; — a família das trom
betas: turi, ou tutari. tuturi, chama
do por Fétis de bherée (v. p. 91.*i).
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Tocadores de ramsinga, sanai e tambores numa cerimônia fúnebre 
(“Hist. de la Mus.” por F. Clément).

bouri e combou, — o nafari (na/ír 
dos per9as), trombeta peq.; — a ka- 
rana, karna, ou kuma, chamada no 
sul buruga, ou banku, trombeta gran
de; — a maior: rama-çringa ou ram
singa, de 2 m. de compr. (p. 300) .

3) dos INSTR. DE PERCUSSÃO, 
COBERTOS DE PELE vêm longas lis
tas e descrições nos livros antigos; 
distinguem-se hoje: os de MEMBRA
NA DUPLA: mridanga, mutinga ou 
matala (o pakhwaj dos persas), caixa 
elíptica de madeira com correias es
treitas por todo o comprimento, de
baixo das quais há pequenos cilindros 
para afinação; é tocado com as duas 
mãos; o instr. de grandes dimensões 
chama-se mahá-mridanga; — marda- 
la ou madala é feito de barro; — o 
khol, usado nos cantos religiosos, é 
de barro cozido protegido por tiras de 
cobre; — o dhola ou dhol, como todos 
êsses instr., não tem sempre a mes
ma forma; suas membranas são es

tendidas sôbre círculos de cânhamo 
presos na caixa por correias de couro 
entrelaçadas; — o dholaka, dakka, 
dholuk, dhak, são um pouco maiores 
do que o dhola, enquanto a dholaki 
ou dholkes é menor; — a junção de 
dois dholas de tamanho diferente 
constitui o joraghai; — o jharjhara, 
kara ou karrar tem a forma dum 
tronco de cone suspenso no pescoço;
— jagajhampa é tocado nas festas; — 
o damaru, dugduga ou budbudika é 
preferido pelos domadores de cobras;
— hudukka, huruk, edaka ou dudi é 
parecido, mas maior.

Tem MEMBRANA SIMPLES o pa
nava. peq. tamboril; — tabla, bahya 
ou banya são 2 peq. timbales, de som 
suave, abafado; — a nagara, nahabet 
ou nobot, ou nakkera (o dundubhi da 
literatura védica sânscrita) é timbale 
grande, tocado com 2 baquetas; — a 
maha-nagara é ainda maior, tendo até 
metro e melo de diâmetro; — karadi-
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samela é uma nagara grd.; — a tasa 
é peq.; — a tikara é tocada juntam, 
com a ãamama; — a dagara com o 
jharidap, idem; — formam um par 
também os khoradaks, tocados com os 
dedos e a palma da mão; — Fétls 
enumera: o khunirse, o taska e o na- 
guar; — o gatha ou ghutru parece 
um tambor montado em vasto gargalo 
de garrafa; é segurado pelas coxas do 
tocador sentado no chão.

Entre os PANDEIROS e T AM BURIS 
a 1. conhece: o dampha, duffde, duff 
de simples membrana sôbre caixilho; 
— o dara ou daera. redondo, de uns 30 
cm. de diâmetro; — o dindima, dindi-

mi, khanjari ou khanjani, ainda me
nor; — o jhanjhkhanjari tem 2 a 4 pe
quenos discos de metal; o thambatté 
é um grd. pandeiro.

4) INSTR. METÁLICOS DE PER
CUSSÃO. São da família dos C1MBA- 
LOS os tala ou kara-tala, batidos um 
contra o outro; — os jhanja, jhanj ou 
jharjhari, de 25 a 30 cm.; — os jairas, 
menores, e a mandirâ ou manjirâ, 
cuja variante grande é chamada ma- 
há-mandirâ.

O gongo indio, diferente do chinês, 
é um disco de bronze de 20 a 30 cm.

de diâmetro, batido com martelo de 
madeira; lembra o som do sino; é 
chamado de tala. kamsya-tdla, kansi 
ou ghari; o pequeno, usado no sul e 
batido com osso, chama-se jagatay ou 
semakalam.

Entre os SINOS, distinguem-se: o 
jayai anta, ant. sino de guerra; — o 
ghani.., sino comum; — kshudra- 
ghanta, peq., que faz parte da orq. 
hindu; — sapta-ghantika e sapta-sva- 
rab, espécie de carrilhão de 7 sinos; 
— kshudra-ghantika ou ghunghura, 
sinetas usadas na dança.

São CASTANHETAS o kurtar ou 
chittika, de madeira dura; — chacras, 
ligeiram. côncavas; — khattala ou 
khattali, de qualquer forma e mate
rial; — tal. crótalos das bailarinas.

São ainda de percussão o jalatha- 
rangini, espécie de harmônica de ta
lhos de porcelana ou barro cozido, afi
nados com água; — o kinnery, de lâ
minas metálicas.

A ORQ. MODERNA HINDU costuma 
compor-se de 2 sarangis e um tamburi 
(cordas); 1 mukavina (oboé); um 
matala ou um par de tablas (tambor 
e timbales); 1 gruti (cornamusa); en
tram às vêzes a jala-tharangini (har
mônica) e sapta-ghantika (carrilhão).

Nas bhazanas, reuniões culturais das 
castas cantam-se kirthanas, gitas e 
kruthis (hinos relig.) ao som de instr. 
Nas altas classes procuram-se boas 
execuções; “na gente comum, tudo é 
sacrificado ao barulho’’ (J. Grosset).

Altas personagens e santuários têm 
o privilégio dos nâhabet (pronunciar 
se nôbot), espécie de fanfarra exe
cutada nos nâhabet-khanehs (estra
dos, balcões, tôrres. portas). — A mús. 
dos nautchs (concertos pantomímicos) 
confiada geralm. a um chinna mela 
(peq. tropa ou grupo) costuma ser de 
nível baixo.

Grosset, lembrando a relatividade 
das leis estéticas, compara a música 
hindu com a européia, dizendo que 
aquela usa, princlpalm. nos ornamen
tos melódicos, de intervalos menores 
do que o semitom; que as escalas dl-
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ferem das nossas; que escolhe inter
valos livres; que a tônica e a final não 
precisam concordar; que dispensa pau
sas e termina em tempo fraco; que 
tem ritmos variados e complexos; que 
na falta de modulações tôdas as esca
las começam com a nota sa; que é só 
homofônica (sem harmonias).

LIT. — Grosset cita obras indianas, 
mais recentes, em 4 linguas: em ben- 
gali: Gosvami, Kshetra mohana —, 
Aikatânica svara lipi, Calcutta, 1867; 
— idem: Kantha Kaumudi, Calcutta, 
1875; — idem: Sangeeta Sara; — 
Bannerji, Kally Prosonno — Adichha- 
ya-raga Bishayaka Prostava; — Bo- 
shak, Sita Nath —, Sangit Siksha; — 
Banerji, H. D. — A comprehensive 
self-instructor for the Setar, Esrar, 
violin, flute and harmonium, Calcutta, 
1868; — em marhatti: Gharpure, A. —, 
Svarasastra, 1880; — em guzerati: 
Apyakhtiar, N. D. —, The musical 
Instructor, Bombay, 1870; — em hin
du: Adityaramji, Shastri —, Sange- 
etaditya, Bombay, 1889.

Outras obras: Abul-Fazl, The Naq- 
qarahkhanah and the Imperial Musi
cians, Calcutta, 1875; — Ambros, A. 
W. —, Geschichte der Musik, 1887, p. 
471-510; — Bake, A. — Researches in 
Indian Music (“Indian Art and Let
ters”, New Ser. 7, 1933; — Banerjea, 
Panchari —, History of Hindu Music, 
1880; — Benfey, Indien (“Encycl. 
d’Ersch & Griiber” ) ; — Bird, W. H. —, 
The Oriental Miscellany, 1789; — Boh- 
len, Dr. v. — Das Alte Indien, 1830, 
2 v.; — Bosanquet, R. H. M. —, On the 
Hindu Division of the Octave; — 
Brown, M. E. e IV. A. —, Musical In
struments and their Homes, 1888; — 
Campbell, A. —, Notes of the Musical 
Instruments of the Nepalese (reim
presso em “Hindu Music” ) ; — Catura, 
P a n d i t  — Çrimal-laksya-sangltam 
(sànscrito), 1910; — Clements, E. —, 
Lectures on Indian Music, 1927, ’30; — 
Dalberg, F. H. von-, Uber die Musik 
der Indier, 1802; — Day, Cap. C. R. —, 
The Music and Musical Instruments 
of Southern India and the Deccan,

1891; — idem: Notes on Indian 
Music (Proced. of the Mus. Assoc. 
XX) ; — Deval, K. B. —, Music East 
and West compared, Poona, 1903; — 
Engel, Carl — And Introduction to 
the Study of National Music, London, 
1866; — idem, Musical Instr. in the 
South Kensington Museum, London, 
1874; — Fëtis, Histoire de la Musique, 
1869, H, 158-332; — Fowke, Francis —, 
On the Vina of the Hindus (Asiatic 
Researches, v. I, p. 295), Calcutta, 
1788; reimpr. na “Hindu Music”, 191- 
198; — Fox-Strangways, The Hindu 
Scale (Sammelb. d. Intern. Mus. Ges. 
IX) ; — Fyzee-Rahamin, The Music of 
India, 1925; — Gevaert. F. A. —, His
toire et Théorie de la mus. dans l’an
tiquité, Gand, 1872, 2 v. — Grosset, J.
— Inde (Lavignac, 257-376) ; — idem, 
Contribution à l’étude de la mus. hin
doue, Paris, 1888; — idem, Bharatlya- 
Nâtya-Çastram, em sânscrlto, Paris, 
1898; — Hoogt, I. M. van der — The 
Vedic Chant, 1929; — Hombostel, Pho- 
nographlerte 1 n d 1s c h e Melodieen 
(Sammelb. d. Intern. Mus. Ges. V) ; — 
Jones, W. — On the Musical Modes of 
the Hindus (Asiatic Researches), v. 
Ill, p. 55, Calcutta, 1792; reimpr. em 
“Works of sir W. Jones”, 8 v., repro- 
duzido em “Hindu Music” ) ; — Kor- 
nerup, Indlsches Tonsystem, 1931; — 
Lachmann, Musik des Orients, 1929;
— Lévy, Silvain —, Le Théâtre indien, 
Paris, 1890; — Meadows Taylor, Ca
talogue of Indian mus. Instr. (Hindu 
Music) ; — Ouseley, An Essay on the 
Music of Hindustan (Hindu Music) ;
— Parsons, John —, The Hindustani 
Choral Book, or Swar Sangrah, Bé- 
nares, 1861; — Paterson, J. Dr. — On 
the gâmas or musical scales of the 
Hindus (Hindu Music) ; — Percival — 
Is Hindu Music scientific? (Calcutta 
Review, out. 1886) ; — Pingle, Indian 
Music, 2.a éd., Bombai, 1898; — Po- 
pley, The Music of India, 1921; — Ro
senthal, The Story of Indian Music. 
1929; Sahasrabadhe, Hindu Music and 
the Gàyan Samâj, Poona, 1888; — 
Sargeant, A Study in East Indian
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Rhythm (Mus. Quart. XVII); — Si- 
mon, R. —, Quellen zur lnd. Musik 
(Zeitschr. d. morgenl. Ges. v. LVI, 
1902; — idem, Die Notationen des So- 
manâtha, 1903; — idem, The Musical 
Compositions of Somanàtha, 1904; — 
Tagore, S. M. —, Hindu Music, 1874;
— idem, Six principais Râgas, 1877;
— idem, Yantra Kosha (instr.), 1875;
— idem, Aekatana or the Indian Con- 
cert; — idem, A few Specimens of 
Indian Songs, 1879; — idem, The five 
principal musicians of the Hindus, 
1881; — idem, The twenty-two Srutis 
of the Hindus, 1884; — Trinks, C. —, 
A Collection of Hindoostanee Songs;
— Wilson, Anne C. —, A short Account 
of the Hindu System of Music, 1904.

ÍNDIAS NEERLANDESAS MUSI
CAIS — Observam Daniel de Lange e 
Joh. F. Snelleman em seu resp. estudo 
na Encycl. de Lavignac, que "a mú
sica das Índias Orientais não pode ser 
considerada como arte que tenha a 
sua razão de ser em si mesma, mas 
apenas como arte auxiliar” . Em tôdas 
as festas, o gamelan (orq. javanesa) é 
indispensável, “mas nunca se fará to
car a orq. javanesa pelo simples pra
zer de ouvir música” .

JAVA conta com a mús. mais desen
volvida, culminando no gamelan, no 
qual os instr. de percussão predomi
nam. Encontram-se, no entanto, como 
instr. de caráter melódico, o rebab de 
2 cordas (às vêzes, instr. de marfim 
com partes douradas); — o souling, 
flauta de bambu, com 4 orifícios; — 
o selompret, espécie de clarineta (aliás 
pouco usado no gamelan).

O kendang é tambor feito de ma
deira cruzada de nangka, com pele de 
ovelha; o ketipoung é tambor de di
mensões menores, intermediário entre 
o penoutong e o kendang; — o tje- 
lempoung é como harpa deitada, com 
ás 14 cordas montadas sôbre a caixa 
dá ressonância; — os bonangs são 
gongos metálicos (3/4 de cobre, 1/4 
de estanho), colocados do lado aberto 
(em baixo) sôbre cordas estendidas 
numa moldura que repousa sôbre 4 pés

de madeira; são tocados com baquetas 
forradas de fio ou algodão ou com peq. 
martelos; o tocador de bonang, ar
mado do tabouh para cada mão, bate 
na protuberância, pentjou, do gongo. 
Distinguem-se bonangs mascul. e fem., 
tendo aquêles a protuberância e os 
bordos mais elevados. Para bonangs 
excepcionalm. grandes há necessidade 
de dois tocadores.

O saron lembra um sofá, cujo as
sento conste de 6 ou 7 lâminas de me
tal, diminuindo de tamanho, da es
querda para a direita; segue e sus
tenta a melodia; — o gambang gongsa, 
da mesma forma do sofá, tem 15 lâ
minas metálicas; o gambang kayou 
tem lâminas de madeira, colocadas 
sôbre os lados da moldura; não tem 
caixa de ressonância, parecendo-se 
com a marimba dos cafres; — o gen- 
der, destinado a reforçar a melodia, 
tem suas lâminas suspensas em cordas 
fixas ao longo da caixa; as partes de 
bambu que pendem em baixo das lâ
minas e que dão o aspecto de estante 
de livros, têm a missão de reforçar o 
som; o nó de junção dos bambus de
termina a altura do som; a Igualdade 
de tamanho é apenas aparente. Exi
gindo extrema mobilidade dos dedos, 
o gender é confiado a mulheres; é de 
som doce e melodioso. Pelo tamanho 
há 3 gender diferentes: penemboung, 
o maior; baroung, o médio; penerous, 
o pequeno.

O gongo é composto de 2 ou 3 tlm- 
bales, freqüentem, suspensos; alguns 
chegam a ter 1 m. de diâmetro. Quan
to mais um timbale médio conservar 
sua sonoridade cheia e profunda, tan
to mais é apreciado; — o kempoul é 
gongo de apenas meio metro de diâ
metro; — o kenong, bonang solitário, 
marca as frases melódicas menos im
portantes; — o kétouk lhe é Igual, sen
do apenas menor; — rodjeh, ketjer e 
tjelouring, batidos um contra o outro, 
ou com baqueta, não tem determinada 
altura de som; — o bedoug é a caixa 
grande, melhor chamada de teteg, dei
xando aquêle nome para o uso nas
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funções do culto; — o kempyang cons
ta dum par de gongos bonang monta
dos numa caixa; — bendé e beri são 
gongos pequenos.

A flauta de Pan é encontrada no 
(este da ilha de Java, contando 10 a 
20 canudos; — o kemanaq, metálico, 
de 22 cm. de longo, tem forma de ba
nana e é batido com peq. tabouh; — 
o ketjrek pertence às castanholas de 
madeira ou metal; — keprac é uma 
grande caixa de madeira, oblonga e 
retangular, com larga abertura em 
cima; é batida pelo mestre-dança para 
indicação do ritmo.

As obras de talha, de filigrana, in
crustação, dourados etc. de todos êsses 
instr. mostram o aprêço em que são 
tidos; recorrem aos animais mitológi
cos dos antigos hindus; assim, o gro- 
bogan, a caixa que leva as lâminas 
soantes, às vêzes tem a forma de leão 
ou de tigre deitado.

Os javaneses distinguem o modo sa- 
lend.ro. com 5 tens. do pelog que tem 
7; é que a distância dos intervalos na
quele é maior do que neste. Há melo
dias de um e do outro modo, destina
das a determinadas ocasiões e estas ou 
aquelas horas do dia e da noite.

O angklang, (pg. 258) de bambus 
montados uns ao lado dos outros, e 
cortados na ponta como pena de ganso, 
no leste de Java substitui os bonangs 
e sarons. Livres os bambus, e sacu
dido o instr., produz slmultàneam. 
tantos sons. quantos canudos ai exis
tem. É tocado juntam, com o souling 
ou formando orq. por si.

Além dêsses instr. admitidos no ga- 
melan, se encontram na Ilha de Java: 
o tjaloung. usado pelos sundaneses; 
tem, a ex. do angklang, 12 canudos de 
bambu, ligados obliquam, por uma 
corda em linha reta; é suspenso num 
galho de árvore e tocado pelo artista 
sentado, que apóia a parte de baixo 
nos seus joelhos; a sonoridade é muito 
apreciável; — o ketjapi é uma guitarra 
primitiva, cujas 6 cordas são dedilha
das pela mão direita; tem afinidades 
com o takigoto do Japão e o ch’in da

China; — entrou em quase tôdas as 
Índias o kacchapi, guitarra em forma 
de banjo, com 5 cordas e 16 tastes;
— o tarawangsa tem algo da guitarra, 
do alaúde e do violino; o arco é de 
bambu com mina de cavalo; o souling 
se assemelha a um tubo de órgão 
(bambu), com a bôea no centro, e 
uma corda dos lados, sôbre cavaletes;
— o ketoung-ketoung é uma espécie de 
citara d e ... bambu, chamado, em Su- 
matra, de tjangou; — terbang é um 
tamborino tocado com a direita.

Em SUMATRA distinguem-se nada 
menos de 4 orquestras: a thouling 
compõe-se de thouling, flauta, dum 
tambor a mão e de 2 tjanangs. cím- 
bales; — a 2.tt, geundrang, abrange um 
throene, clarineta, e 2 geundrangs, 
tambores; — a 3.tt, hareubab consta 
dêste instr., espécie de violino, e de 
2 ou mais geundoumbas, tambores à 
mão; — a 4.tt, bioula, além dêsse instr. 
que é da família dos violinos, tem 5 

. a 6 dabs. peq. tamborins e um gongo. 
Cada uma dessas orq. aparece em de
terminadas funções.

Encontram-se em Sumatra também 
o bangthi, flageolet de bambu; o ra- 
pana, tamborino; o wa. flautinha de 
crianças e uma peq. flauta travessa.

Na terra dos BATAQUES a grande 
orq. compreende 4 gongos de ferro fun
dido; 7 a 9 gondangs, tambores côni
cos; 2 odoups, tamborlnos; 1 seroune, 
flauta; — 1 hawar-hawar, tlmbale sus
penso. O gondang que não falta nunca, 
tem, segundo a sua procedência, ainda 
os nomes de kendang, geundrang, gan- 
rang, genrang e ganang, às vêzes, é o 
único instr., de que se dispõe.

É multo propagado o gambang kay- 
ou dos javaneses que. na sua forma 
primitiva, se compõe de 5 lâminas de 
madeira dura, curvadas, colocadas só- 
bre duas cordas paralelas.

A cítara em bambu, já citada, cons
ta dum corte de bambu com um nó 
de lado, com algumas cordas feitas das 
fibras do próprio bambu; é encontra
da no arquipélago malalo. em Java, 
Sumatra, Nias, nas Mclucas. em Tl-
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mor, bem como nas Filipinas, nos Ni- 
cobares, em Laos e Madagascar; <em 
os nomes de doal-doal boulou, gendavq 
boulou etc.; — o bandolim dos bata- 
ques é conhecido sob o nome hapetan 
ou asopi, imitando um pouco a fornia 
dum navio e feito de um só pedaço de 
madeira, com caixa de ressonância 
aberta em baixo; as 2 cordas são de 
fibras vegetais.

No centro de Sumatra, o 1.° lugar é 
do rebab de 3 cordas; os violinistas, 
no entanto, não conhecem a notação 
musical; aprenderam a arte de pai 
para filho. No gamelan, orq.. usam 
ainda dos seguintes instr.. talemong, 
talimpouêng ou tjalimpouêng, um pe
daço de madeira com 5 tjenongs, tim- 
bales, ou mesmo com 10; — 3 gongos; 
— o kelentang, com 6 lâminas de me
tal ou de bambu; — 2 gandangs. tam
bores.

Louva-se a musicalidade dos habi
tantes de NIAS, mas ela se manifesta 
nos solistas, não nas orquestras. O 
instr. de cordas de Nias é a cítara de 
bambu (já citada); — cultiva-se tam
bém o doli-doli, na forma primitiva; 
tem 3 lâminas de madeira dura, como 
a marimba; — além de vários tambo
res há o sigou, flauta de bambu, com 
um nó em uma das extremidades; é 
aí que é feito o orifício, para a flauta 
ser soprada pelo nariz; — o sigou 
baba, flauta menor, dispõe de uma pa
lheta; — souronne é flauta de 4 ori
fícios e de embocadura provida dum 
anel móvel.

A parte ocidental de BORNEO tem 
instr. de origem diferente. O tena- 
goung e o ketamboung são dois tam
bores; êste é longo, aberto na parte 
inferior e termina numa forma de pé; 
a pele é estendida por longas cordas 
prêsas num anel com faces humanas 
ciseladas; é suspenso numa corda 
grossa e provido de campainha; — o 
sóbang é tambor um pouco menor; — 
não faltam o rebana ou tamborlno, o 
gongo e o tjanang, grandes e peque
nos timbales provindos de Java; — o 
kromang é o saron javanês; — o gela.

de longo braço, ornado em cima com 
uma cabeça de homem, tem peq. caixa 
de ressonância coberta de pele; as 
cordas, às vêzes, são de fibras de ana
nás; — o ketjapi já foi mencionado 
acima; — as flautas de junco são o 
tetale, com 5 orifícios; — o souling 
andong (seroutou ou sondang) pouco 
difere do anterior; — o sendiou ou 
sapanti é flauta dupla; — os dajaques 
conhecem ainda o serouni, espécie de 
clarineta; — selingout é flauta nasal.

O klédi, keledien ou kayouri é com
posto de vários canudos de bambu fin
cados numa noz de côco.

No oeste de Borneo são apreciados o 
menari e o bergoling, ou golpe de gon
go do gamelan dos dajaques; — ser
vem-se do djimpai, espécie de violino 
feito duma só peça, com duas cordas 
finas.

Na ilha de CELEBES, além dum vio
lino primitivo e duma cítara de bam
bu, existem os instr. de percussão: 
bonang, gambang, gongo, o tamborino 
ganrang e címbalos. Os indígenas de 
Saleyer gozam de boa fama musical; 
aprecia-se em particular o canto das 
pakarenas, as filhas núbeis dos prínci
pes, instruídas, desde crianças, no 
canto e na dança.

Em BALI, uma das ilhas de Sonda, 
encontra-se certa escrita musical, feita 
em fôlhas de palmeira. Há 2 espécies 
de orq.; o gamelan soulingan consta 
de 5 ou 6 flautas excessivamente 
longas; um gongo peq. e um gran
de; e 2 tambores; — o gamelan simar 
pegoulingan é composto dum rebab, 1 
souling, gambangs, kromongs e sarons, 
alguns címbalos e 3 gongos grandes. 
É apreciado também o canto e há can
toras e dançarinas profissionais.

Na Ilha de LOMBOK é encontrado 
o meong, feito de madeira em forma 
de gato que leva nas costas dois cím- 
balos.

Na Ilha de FLORES conhecem-se o 
souting (citado), o santa, cítara .em 
bambu; tambores e a guimbarda: os. 
habitantes têm belas vozes e lmpõem- 
se por seu canto.
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A ilha de ROTI conhece o pesadon, 
guitarra de 10 a 12 cordas em longo 
braço de bambu, com caixa de resso
nância; — a citara de bambu tem o 
nome de sasananh-ôh, com fôlha de 
palmeira que serve de caixa de resso
nância.

Em TIMOR é encontrado o dakado, 
inst. de 5 cordas, e uma flauta de 70 
cm. de longa, tendo a embocadura no 
centro; — em SOUMBA existe uma 
guitarra de duas cordas, tocadas com 
a unha do dedo minimo.

Nas Ilhas HALMAHEIRA e TER- 
NATE aprecia-se o toutalo, baqueta de 
madeira de 85 cm. de longa, com fina 
corda e com meio-côco para reforçar 
o som; — em Ternate são usados ain
da o tifa, tambor; o saragi, góiigo, e 
o souling, flauta; —* na Ilha de MA- 
KIAN tocam, além de gongo e tifa 
etc., o iskilmai, que tem a forma de 
clarineta.

Na Ilha de AMBOINE e entre os 
OULIAS, a música é melhor, sendo 
ilimitado o número das canções; estas 
são praticadas também pelos insulanos 
nas embarcações; — na Ilha de CE- 
RAM, os cantos guerreiros são acom
panhados pelo houê tahouri, de bam
bu, e pelo metehoutoui, lgualm. instr. 
de sôpro.

Enquanto nas ilhas WATOUBELA, 
por motivos de superstição, a música 
é proibida, em LETI, MOA e ALOR 
nada se faz sem cantar; — na NOVA- 
GUINÉ o canto e a dança são acomp. 
pelo tambor.

ÍNDIOS BRASILEIROS. “A mús. dos 
índios bras. — escreve Luís Heitor — 
é constituída pela indefinida repeti
ção de um curto motivo, multo mais 
caracteristlcam. ritmico do que meló
dico. . . .  “Regia seus cantos por esca
las idênticas às nossas”, sem noção 
de tonalidades. Quartos de tom, ex
cluídos dos instr., devem ser antes 
"desvios de afinação, portamentos en
tre alturas indefinidas de sons.” O 
semitom é encontrado “em quase tôdas 
as suas melodias.” Multas melodias

evitam o grau conjunto (a segunda); 
o cromatismo não está excluído.

Servindo a mús. principalm. p. a 
dança, o ritmo se aproxima do nosso; 
era marcado, freqüentem., por “bas
tões de ritmo”, chamados taquaras. 
ou por bapo, idêntico com maracá. 
“Certa espécie de sincopa, sistemàti- 
camente empregada” . . .  “consiste em 
atacar com uma peq. antecipação os 
sons destinados ao repouso melódico” ; 
assim no Teiru (fonograma do Museu 
Nacional):

no motivo dos Botucudos, revelado p. 
Manizer:

fa .rJ iT jJ jijj.55P
A repetição textual de motivos às 

vêzes é substituída pela elaborada. 
revelando “senso de equilíbrio e de 
lógico desenvolvimento’’, como em 
Nozani-ná, o canto talvez mais belo. 
cujo fonograma está no Museu Nac.. 
Rio (de andamento vivo) (ver pág. 
seg.).

O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS 
ÍNDIOS, Rio de Janeiro, possui os se
guintes instr. musicais.

N.° 5 — Tamborim feito da pele do 
peixe surubim, pelos indlos Tucanos, 
usado nas suas fèstas; — n.° è,'instr. 
de sôpro dos Nhamblquaras, ornado 
com penas de arara, talos brancos e 
pretos, dispostos em fantasia mara- 
joara; termina em cabaça alongada 
e furada; — n.° 12, instr. de sôpro, 
composto por 4 cabaças redondas e li-
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gadas entre si, furadas nas duas sa
liências; — 16.° instr. dè sôpro, de 
madeira ôca, terminado por um bambu 
grosso; enfeitado com penas de arara 
e gavião; — n.° 17, tambor, formado 
por dois couros com armação de cipó 
e linha de tucum; é dos indios Tuca
nos; — n.° 28, instr. de sôpro dos 
Nhambiquaras, de bambu, enfeitado 
com talos brancos e pretos em fanta
sia marajoara; — n.° 57 e 63, apito 
ou colar de tíbia, com penas coloridas 
usada pelos indios Urubus, quando ser
vem de padrinhos; — n.° 67, duas gai
tas dos Tucanos; — n.° 68, gaita de 
osso de veado, dos Bará do rio Tlquié; 
— n.° 87, chocalho, p. a festa da pu
berdade; — n.° 111, chifre, buzina de

Índio Camainará locando (lauta dc luatuarj; 
Rio Curicevo. um dos formadores do Rio Xingu. 
(Des., seg. foto original do Serviço de. Proteção 

aos Indios, pelo P. Damião Prenlke).

de tíbia, com penas coloridas; — n.° 
211, apito de cabaça, enfeitado de fios; 
— n.° 214, dois maracás de bambu e 
fios; — n.° 227, cabaça grande com 
alça e fios. (Indicações do Dr. Her- 
bert Serpa.)

LIT. — Dando a bibliografia apro
veitada, Luís Heitor cita fontes dire
tas: Barbosa Rodrigues, J. — "O canto 
e a dança silvícola”, Rev. Bras. Rio de 
Jan. 1881, t. IX, pg. 32; — Bevilacqua.
O. — "A sirlnx no Brasil”, Rev. Bras. 
de Mús., Rio de Jan., v. IV, p. 1; — Cer- 
nicchiaro, Vinc. — "Storia delia Mus. 
nel Braslle dai tempi colonlall sino 
ai nostri giornl (1549-1925), Milano. 
Fratelli Riccionl, 1926; — Deleau, E. —
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“Le sentlment musical chez les sau- 
vages.” Rev. da Exposição Antropoló
gica Bras.. Rio de Jan., 1882, pg. 137; 
— Deuber, Arnold — “Muslkinstru-

Indio Cuicuro com flaula de Pan, feila de ta
quara. Rio Curiccvo. (Des. do P. O. Prentke, 
seg. foto do Scrv. de Proteção aos Índios).

mente und Musik der Aparai” ; apên
dice à obra de F. Speiser: "Im Dues- 
ter des Brasil. Urwalds”, Stuttgart, 
Strecker und Schroeder. — Hornbostel, 
E. v. — “Musik der Makuschi, Tauli- 
páng und Yekuananá”, na obra de 
Koch-Grünberg: ‘‘Vom Roroima zum 
Orinoco” , 3.a Band, Stuttgart, Strec
ker und Schroeder; — Houston-Péret: 
“Chants Populaires du Brésil” ; l.B sé-, 
rie, Paris, P. Geuthner, 1930. — Iziko- 
witz, K. G. — “Musical and other 
sound Instr. of the South American 
Indians.” Goeteborg, Wertergren & 
Kerber, 1935. — Leite. Serafim — 
"Cantos, músicas e danças nas aldeias 
do Brasil"; J. do Comércio, Rio de, 
Jan.,. 15-6-1936. — Lery. Jean de — 
“Histoire d’un voyage fait en la terre 
du Brésil. . .  Les moeurs et façons de 
vivre étranges des sauvages Brésiliens”, 
. . .  4.a ed., Héritiers d’Eustache Vi- 
gnon, 1600. — idem, Paris, Payot, 1927. 
— Manizer, H. H. — "Música e instr. 
de mús. de algumas tribos do Brasil” , 
Rev. Bras, de Mús., Rio de Jan., vol.

I, 4.° fase., pg. 303. — Pereira de Mello. 
G. r.. “A mús. no Brasil desde os tem
pos coloniais até o prim, decênio da 
Rep.” . Bahia, Tip. S. Joaquim, 1908. 
— Pinto, Estevão — “Os indígenas do 
Nordeste” , 2.° t., S. Paulo, Comp. Ed. 
Nac., 1938. — Rivasseau, E. — “A vida 
des índios Guaicurus. Quinze dias nas 
suas aldeias” . S. Paulo, Comp. Ed. 
Nac., 1936. — Roquette-Pinto, E. — 
"Rondônia” , S. Paulo. Ccmp. Ed. Nac.. 
1935. — Sant’ Anna Nery, F. F. dz — 
"Folklore brésillen . . .  Poésle, musique 
danses et croyances des indiens". 
Accompagné de 12 morceaux de musi
que. Paris, Perrin & Cie., 1889. — Spix, 
J. B. von — e Martins, C. F. P. von — 
“Viagem pelo Brasil. Trad. d. Lúcia 
Furquim Lahmeyer, 4.° vol. Inst. Hlst. 
e Geogr. Bras., Rio de Jan., 1938. — 
Spix und Martius: “Bras. Volkslieder 
und Indianische Melodien” . Musikbei
lage zu “Reise in Brasilien” . — Steinen. 
K. von den — Unter den Naturvölkern 
Zentral-Brasiliens” . 2.° Aufl., Berlin. 
Dletr. Reimer, 1897. — Steinen, Von 
den — “Entre os Bororos” . Trad. de 
Basilio de Magalhães, Rev. do Inst. 
Hist, e Geogr. Bras., t. 78, segunda 
parte, pg. 389. — Steinen, Karl von 
den — “Entre os aborígines do Brasil 
Central” . Rev. do Arquivo Mun.. S. 
Paulo, vol. 34 e ss. Outras fontes: Luis 
Heitor Corrêa de Azevedo, Escala, 
ritmo e melodia na mús. dos índios 
bras.” , Rio, 1938. — João Barbosa Ro
drigues, Pacificação dos Crlchauás. 
Rio, 1885; — Henri Coudeau, Voyage 
au Xingu, Paris, 1897; — Revista Ame
ricana, Rio, 1910, n.° 10 e 11; — Bulle
tin of the Pan American Union, 1937. 
Washington; — Francês Densmore, La 
mús. de los indios norteamerlcanos 
(BqI. lat. am., 1941, p. 363). Costa Gon- 
dim, v. Bibliografia.

INDOCHINA MUSICAL — Abrange 
êsse nome as possessões francesas no 
sul da Asla: Tonquim, Anão, Laos, 
Camboja e Kotschina, habitadas pelo 
grupo indochinês de povos tal, restos 
de malaios e de raças primitivas lndo- 
australlanas. A cultura principal é o
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arroz, sendo exportados também algo
dão, açúcar, milho, pimenta, sêda. Na 
prlm. era do cristianismo o norte per
tencia à China; o sul formava os gran
des reinos de Camboja e Tschampa. 
Be ve-se a cristianização, desde 1596, à 
Espanha; as perseguições religiosas, 
principalmente do século 19. levaram 
a França a Intervir.

Gaston Knosp, no estudo “Histolre 
de la Musique dans rindo-Chlne” (En- 
cycl. de Lavignac) diz dos anamitas 
(habitantes de Anão): “Tôda a nossa 
arte musical, para êles é letra morta; 
podemos mesmo afirmar que a nossa 
música lhes desagrada bastante.” As 
orq. costumam dispor de 4 a 10 músi
cos. Não têm instr. de sôpro de metal. 
Nos de madeira, as flautas são nume
rosas, sem faltar a flauta dupla; os 
oboés têm palheta dupla.

Quanto aos nomes Indígenas dos 
Instr., é bom notar que cái correspon
de ao nosso artigo masc. "o” . Os Instr. 
de corda, os mais numerosos de todos, 
são os nobres para um anamlta. Fe
lizmente, pois, o cái ken doi, flauta 
dupla, apresenta ao ouvido estas be
lezas

L j  J
cái nhi que lembra o violino eurooeu, 
é o instr. predileto, mas só agrada a 
europeus, quando tocado supsriorm. 
Tem 2 cerdas e é tomado entra os 
joelhos, aproximando o lado das cor
das do corpo: nas passagens brilhan
tes. o violinista fica em ” é firmando 
um sôbre a caixa do instr., do lado 
oposto das cordas. O arco é multo su
perior ao chinês e cambojano. O ca
valete primitivo repousa sôbre um pe
daço de pele de cobra.

Também o cái-tam, guitarra a 3 cor
das pouco tensas, tem a caixa coberta 
de pele de cobra. — Cái-dan tv, de 4 
cordas, é da familia dos bandolins; — 
cái ãan nguyet, com dois pares de

cordas, tem o som da guitarra fran
cesa e goza da maior popularidade; — 
cái dan-day, grave, é a guitarra das 
cantoras; — cái ãan-thwp-luc parece 
ser o precursor chinês do cimbalo hún
garo; possui 16 cordas metálicas e é 
muito apreciado pelos anamitas; — 
cái dan bào, exigindo grd. segurança 
da mão, é o instr. dos cegos; a sua 
grande simplicidade fà-lo subir aos 
tempos mais remotos: consiste numa 
corda estendida entre uma tábua es
treita e um pequenino mastro curva
do que sai dela; pode imitar muito 
bem as inflexões da voz humana.

Os instr. de percussão “são legião, 
de todos os tamanhos, de todos os fei
tios e de todos os materiais” (G. 
Knosp). O peq. tambor cái trong- 
giang consiste numa caixinha redon
da de madeira, tôda coberta de resis
tente pele de búfalo, é tocado com 
duas baquetas; — cái trong-loe é do 
mesmo gênero; — cái trong-qmn mos
tra a fantasia dos anamitas: planta- 
se na terra, à distância de 3 ou 4 m. 
duas varas de bambu que, a 65 cm. de 
altura levam uma fina vara ligada por 
uma corda com uma caixa de resso
nância metida na terra; tocada com 
duas baquetas, a corda ressoa como 
um dos nossos contrabaixos; simpli
ficando ainda a construção, o trong- 
quan dispensa as duas varas de bam
bu. fixando as extremidades do ro- 
tim na terra e elevando o centro por 
um bambu; — cái-bom é um tambor 
oblongo, usado nos cortejos relig.; — 
cái trong é um tantã formado por 
grossa caixa fechada de ambos os la
dos por pele de boi; — o gongo é o 
dos chineses; — cái thièu canh. ex
ternam., parece-se com o espelho de 
mão, com cabo de metal: consiste 
numa pequenina placa de cobre mar
telada, pendurada por fios de latão e 
que, batida, produz um som de cam
painha com muitas vibrações; — dei
xando de lado outras espécies de gon
go, e o cái nao bat, cimbalo, registra
mos os cái mó, castanhetas usadas so
bretudo p. cegos, e feitas nas formas
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mais bizarras: de passarinhos, peixes, 
frutas; — khanh é um tímpano de 
metal ou de pedra; — chuong Khanh 
reúne tímpano e campainha.

No Palácio Imp. de Hué são conser
vados instr. ant. que caíram em desu
so e cujos desenhos, entre outros, se 
encontram no Nhi-Nha, com peq. 
obras-primas de ilustrações: o câm. 
espécie de saltério; — o sàc, idem; — 
o sanh-hoang (hoang =  embocadura), 
aparelho com 13 tubos de bambu, 
como nos cheng; — o tieu, flauta de 
Pan; — o quang (=  tubo), de várias 
formas; — o chuc ou ehô-cô, caixinha 
sonora, no tradicional lacre vermelho, 
batida com martelo de madeira; — o 
ngu: fantasia mus., consistindo num 
jôgo de 27 tabulnhas de bambu, prêsas 
por fio e levando em cima a figura 
dum tigre; era pelo ngu que os atores 
indicavam o fim da peça, tocando ra
pidamente sôbre as tabulnhas que se 
chocavam umas contra as outras, em 
ruído muito desagradável, mas apre
ciado pelos asiáticos; — o huen era 
um cone de terracota com 6 furos, 
soprado por uma das extremidades; 
— o tri pertencia às flautas primiti
vas; — o tuok, idem; — chuong era 
um sino metálico, tocado com martelo 
de madeira e dotado de ornamentos 
e inscrições; — usavam-se também os 
khanh-âa, pedras sonoras. — GRAV. 
p. 5, n.° 7.

Nas festas, os anamitas convidam o 
hat-bo-bô, corpo de bailado (dança
rinas e cantoras), cuja “atitude — se
gundo G. Knosp — é duma discrição 
tamanha que o espectador mais se
vero nada veria de chocante” .

Os atôres são de 2 categorias: os 
phuong-nha-tro têm privilégios im
periais e preferem instr. de corda; os 
phuong-chéo são de segunda classe 
e . . .  de pouca confiança. A dicção, 
principalmente das peças chinesas do 
"estilo escrito" (fáceis na leitura e di
fíceis na declamação), é mais “um 
grito de macaco, do que falar huma
no” (Knosp).

314

As orq. de CAMBOJA usam atualm. 
instr. escolhidos entre os seguintes: o 
ronéat-ek, xilofone em forma de ca
noa, repolsando sôbre um pé orna
mentado; — ronéat-thoum, xilofone 
de forma direita; — ronéat-dêc, idem, 
ornado de marfim; — o kong-thôm. 
“jôgo de timbres” , feito de dois pa
res de círculos de madeira, de pouca 
altura, que levam 17 timbales de di
mensões diferentes, tocados pelo ar
tista que se senta no meio do círculo; 
a extensão das notas sobe do dó de
baixo da pauta até o mi da 3.“ linha 
auxiliar; os sons são puros e simpá
ticos; — o kong-toch é o mesmo instr. 
com 16 sons, mas uma oitava mais 
grave. São 5 instr. que despertam a 
impressão duma orquestra, com fei
ção artística muito notável.

O takhé é guitarra de 3 cordas, mas 
de tais dimensões e pesos que é pôsto 
na terra; tem várias partes de marfim 
e forma a base dos instr. de corda; — 
o chapey-thôm tem dimensões extra
ordinárias, chegando a 1,54 cm. de 
longo; é feito de uma só peça de ma
deira dura, curvada na extremidade 
por vapores quentes; as cordas são 
dois pares, os tastes em número de 
12. As cavilhas de 22 cm., são tornea
dos de um único pedaço de marfim. 
O som é cheio e agradável; o dedo é 
alongado por uma unha de bambu, 
prêsa por papel ou fita; — o chcopey- 
toch é igual à guitarra anamita (cái- 
nguyet): — o tro-u difere do rava- 
nastron por seu corpo de ressonância, 
meia noz de côco tão bem esvaziada 
que as paredes ficam com apenas 3 
a 4 mm. de grossura; o côco, de um 
lado, é coberto de fina pele de cabra; 
do outro lado são deixadas aberturas 
pelos contornos naturais do desenho 
dum pássaro ou outra coisa.

O tro-khmer (violino cambojano) 
tem longo braço para as 3 cordas e pe
quena caixa de ressonância, de um 
lado chata, do outro apresentando o 
busto feminino; a sonoridade é multo 
doce e penetrante; — o tro-duond é 
idêntico com o ravanastron chinês; —
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o  sadiou é dos monocórdios mais ori
ginais do pais, consistindo numa es
pécie de bengala com cabeça fantás
tica e um pavilhão sonoro pendendo 
da madeira e dando tensão ã corda; 
os glissando, embora finíssimos, são 
de muita atração.

O sralay cambojano é muito pare
cido com o cái-ken anamlta, sendo um 
oboé de uma só peça de madeira; — 
o Jctoíe é flauta de 7 orifícios, de som 
agradável e destinado a revestir cada 
nota de trilos ou outros ornamentos.

Os tchoung (tch-thung> são cimba- 
los de metal branco e de sonoridade 
clara; — o sompho abre a série dos 
instr. de percussão que os siameses 
não deixam de ornamentar; asseme
lha-se a um barril grande e produz 
um som claro, outro grave; — o 
sangna tem a forma de barril oblon
go e direito, com um som claro, ou
tro grave; — o scothom é de som po
deroso; tem argola no meio, pela qual 
são colocadas duas varas, para dar- 
lhe a posição justa quando deve ser 
tocado; — o thong é dos mais elegan
tes e luxuosos elementos da orq. cam
bo jana; parece-se na forma com gran
de cesta que em baixo, na parte es
treita, fica aberta, alargando-se para 
cima, onde é fechada com pele de res
sonância; é finamente pintada; — o 
ronmonéa é tambor pequeno, como o 
dos basques, com corda no interior; — 
o crapfuong é da classe das casta
nholas.

A música de LAOS é a mais simples 
de todos os povos vizinhos. O instr. 
típico é o khen, (o p’hen dos siame
ses) , formado por 7 pedaços curtos de 
bambu, fixos numa espécie de cabaça 
com embocadura; — as flautas lao- 
cianas são tocadas pelo nariz, o que 
permite aos artistas prolongar o som 
e tocar duma vez, sem interrupções, 
peças de extensão considerável.,

INÉDITO, não publicado, não to
cado, novo.

INFANTE, criança; menino dum 
côro.

INFANTERIEMUSIK, al., banda (mi
litar) de Infantaria.

INFANTIL, próprio de criança; usa
do de mús., escrita ou tocada, que não 
está à altura.

INFLEXÃO, modulação ou tom de 
voz.

INFLUÊNCIA, efelt intencional ou 
efetivo da música, de acordo com as 
qualidades e a disposição dos ouvintes.

INFRABASS, al., registro de subbal- 
xo no órgão.

INFRAÇÕES DO CANTOR, v. can
to, d).

INGAMBA ou INGOMBA. tambor 
pfrlc.. feito dum tronco de árvore; v. 
Abessínia.

INGLATERRA MUSICAL. “Nós não 
somos, — diz Hadow em English 
Music. 1931 — de índole apaixonada, 
e estamos longe de cultivar pendores 
revolucionários; conseguimos evitar, 
por isso, algumas extravagâncias in
sensatas, mas perdemos igualmente os 
grd. momentos de crise e de emoção, 
que por vêzes brilham na música dos 
outros países.

Comentando Music, de Harvey Gra- 
ce, diretor do “The Musical Times” , 
diz E. Nogueira França: "O caracte
rístico psicológico predominante do 
cidadão inglês, ao lado do seu forte 
individualismo, reside na capacidade 
infinita de cooperação social que o 
anima. Daí a importância da música 
coral e a pujança dos bailados. “É 
mercê da mús. coral (escreve Andrade 
Muricy) e do espirito relig. protest., 
afeito à prática de hinos e cânticos 
que, como todos sabem, se deve a im
portância, o prestígio incomparável 
dos oratórios de Haendel, sobretudo 
do Messias e do Judas Macabeu.

William Byrd (1548-1623) é, segun
do A. Muricy, “o Orlando Lassus, o 
Palestrina inglês, o maior autor in
glês da mús. rei.” , seguido por outros 
velhos vlrglnalistas lnglêses, “um Gl- 
les Farnaby, ...Martin Peereson” .

“Trinta e cinco anos após a morte 
do patriarca Byrd, nascia o maior mú
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sico da Inglaterra e um dos grandes 
dêste mundo, Henry Purcell (1658- 
1695) .. .Repentlnam.. vemos a /. co
locar-se de plano com a mús. da côrte 
francesa” . . .  O domínio senhoril de 
Purcell foi o da música de teatro. Cin
qüenta e duas peças teatrais foram 
por êle ilustradas musicalmente.

. .1689 .. .é o ano da composição de 
Dido e Enéas, a primeira ópera ingl., 
e obra-prima absoluta no gênero, mas 
— “a ópera italiana matou no nasce
douro a ópera inglêsa... e foi preciso, 
15 anos depois da morte de Purcell, 
aportar à /. o eminente Haendel, para 
que a músic. ingl. visse representada, 
com esplendor extraordinário e de
finitivo, a sua alma sonora na obra 
daquele criador genial. Haendel era 
saxão, como Bach e como Wagner, e 
os ingl. são anglo-saxões. Afinidades 
profundas com a nação ingl. natura
lizaram Haendel na /.” .

“Haendel escreveu 40 óperas ...N a 
/., porém, se as óperas não são can
tadas, os oratórios são-no ainda... 
Judas Macabeu, Josué. Sansão, Jefta, 
Salomão, mas sobretudo o esplêndido 
Messias. Cada três anos, êsse orató
rio é cantado em Londres, tradição re
ligiosamente zelada. A música de 
Messias faz parte da fisionomia da 
cultura ingl., e parte inamovível 
dela”.

"O panorama atual da vida musi
cal ingl. — continua A. Muricy, mos
tra um manifesto progresso no sentido 
duma compreensão mais universal da 
música... As músicas sinfônica e de 
câmara ganharam foros de universa
lidade com Elgar, Vaughan Williams, 
Stanford, Holst, Delius, Bantock, 
Mackenzie, Bliss, Dyson, Box, Ireland, 
tantos outros; e, — acrescento eu — 
regentes ali se formaram que ocupa
ram e ocupam o primeiro plano como 
Henry Wood, Thomas Beacham, e 
agora Grossens.”

A educação mus., começando com a 
escola, “já provoca manifestações su
plementares em várias direções, como, 
por ex„ concertos de orquestras lnfan-

tis profissionais, em Londres e outras 
cidades, bandas escolares e coros In
fantis, que se prolongam, após a ado
lescência ...Grande êxito têm tido 
as competições ou concursos mus... 
A The British Federation of Musical 
Competition Festivals reúne cêrca de 
duzentos agrupamentos regionais, rea
lizando-se em Gales a gigantic natio
nal competition, à qual acorrem mi
lhares de concorrentes.

“A inclinação A federate and orga
nize manifesta-se progresslvam. As 
menores vilas possuem pelo menos um 
côro de Igreja, comumente de homens 
e meninos. Muitos dêles — cêrca de
1.700, — estão filiados à School of 
English Church Music, estendendo-se 
a organização até aos Domínios e às 
Colônias.”

“Em dezembro de 1939 (comenta 
Nogueira França, seguindo Harvey 
Grace), o presidente do Board of 
Education persuadia o Pilgrim Trust 
a contribuir com 25.000 libras para as 
Artes. No ano seguinte, o govêrno in
glês ofereceu, com a mesma finalida
de, mais 25.000 libras, e assim teve ori
gem uma organização, que atuou du
rante tôda a guerra, denominada 
Council for the Eucouragement of 
Music and the Arts.”

LIT. — Donald Francis Tovey, Mu
sical articles from the Encycl. Brit., 
Londres, 1944; Hazel Bartlett, Cata
logue of early books on music (antes 
de 1800), Washington, 1944; — Otto 
Erich Deutsch, Music bibliographies 
and catalogues, Londres, 1943; — H. 
Davey, History of English Music, 1921;
— H. O. Anderton, Early English Mu
sic, 1920; — E. Walker. A History of 
Music in England, 1924; — Hadow, 
English Music, 1931; — Maitland, En
glish Music in the 19th Century, 1902;
— W. Nagel, Geschichte der Muslk in 
England, 1894-97; — W. A. Barret. En
glish Church Composers, 1926; — G. 
Cecil, The History of Opera in En
gland, 1930; — F. W. Galpin, Old En
glish Instruments, 1932; — F. Kidson 
and M. Neal. English Folk Song and
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Dance, 1915; — J. Pulver, A Dictionary 
of Old English Music and Musical 
Instr., 1923.

INGRESSO, lat., nome do intróito 
no rito ambroslano.

INHAPIM. v. ave.
INICIAL, prim. letra duma palavra 

que, nos velhos manuscritos de can
tochão, nos missais, etc. foram muito 
cuidadas, elevando-se freqüentem, a 
peq. obras de arte.

INITIUM, lat., comêço, inicio.
IN MENO, lt-, em menor tempo.
INNIG, al„ com alma.
INSENSÍVEL, impassível; com falta 

de sentimento.
INSIEME, it., conjuntamente.
INSPIRAÇAO, ato ou efeito de ins

pirar sugerido pela intuição; quali
dade que se reclama do compositor e 
do executante da música.

INSTANTE, it„ a) apressado; —
b) ant. designação da semibreve.

INSTITUT DE FRANCE, a grd. Aca
demia parisiense, cujas seções têm o 
nome de Acad. Dà todos os dois anos 
o prix de VInstitut, diferente do prix 
de Rome (grande prêmio do Estado), 
instituído por Napoleão III; concede 
os 20.000 francos alternadamente às 
5 seções da Acad., de modo que a das 
Belas Artes o recebe de 10 em 10 anos, 
podendo o premiado ser músico, poeta, 
pintor ou escultor.

INSTRUMENTAÇÃO, arte da distri
buição das partes duma mús. para os 
instr. duma orq., banda, fanfarra, etc. 
Desde Haydn, os instr. da orq. se 
transformaram em representantes 
autônomos de expressão, pelo que o 
compositor não mais escreve sua mús. 
em partitura de piano, instrumentan- 
do-a em seguida, mas, desde logo, tem 
na mente determinados efeitos or
questrais.

A arte da i. pressupõe o conheci
mento minucioso dos instr., sua ex
tensão, seus timbres, efeitos, facilida
des e dificuldades, etc., as combina
ções de indivíduos e grupos, etc. Fo
ram escritos tratados por Berlloz, Ge-

vaert, Bussler. Hoffmann, Kling, 
Prout, Riemann, José Siqueira, etc.

INSTRUMENTAL, a) conjunto de 
instr. musicais; b) adj.. referente a 
instrumentos.

INSTRUMENTAR, adaptar uma mú
sica a instrumentos.

INSTRUMENTISTA, a) tocador dum 
instr. mus.; — b) compositor de mús. 
instrumental.

INSTRUMENTO, objeto que produz 
sons musicais. O mais insigne de to
dos, a voz humana, ocupa uma classe 
por si; os demais, fabricados por 
mãos humanas, dividem-se geralm. 
nestas classes: a) de corda; — b) de 
vento; — c) de percussão; — d) vá
rios.

a) Os i. de corda constituem estas 
subdivisões: são friccionados o vto- 
lino, a viola, o v.celo, o c.baixo;

dedilhados: o violão, a harpa, a ban
durra, o machete;

percutidos: o piano, a citara, o sal
tério, o bandolim, a guitarra;

b) os i. de sôpro são de emboca
dura: flauta, flautim, oitavino, fla- 
geolet; — de palheta simples: clari
nete, requinta, clarinete baixo, a fa
mília dos saxofones; — de palheta 
dupla: oboé, corn-inglês, fagote, con- 
trafagote, a família dos sarrusofones; 
— de bocal: corneta, cornetim, cla
rim, trompa, trombone, oficlide, Bass- 
tuba, a família dos saxhorns; — de 
teclado: órgão, harmónio, harmoni- 
flüte, acordeão, concertina;

c) os i. de percussão são: de sons 
definidos: sinos, tímpanos, sistros, 
timbres, marimbas; — de sons indefi
nidos: tambor, caixa, bombo, pratos, 
triângulo, pandeiro, castanhetas, tan
tã, campainhas, guizos.

Sendo quase incalculável o núm. 
de instr. mus., foram incluídos nas 
listas supra, segundo E. Vieira, ape
nas os mais importantes e mais co
nhecidos universalmente.

d) alguns não cabem em nenhuma 
das classes supra, pelo que a ciência 
dos instr. musicais passou a adotar a

www.obrascatolicas.com



Inslr. cilíndricos 318

classificação elaborada por Mahillon e 
Sachs:

1) idiofoiies (instr. que soam por 
si), varas xilofones, metafones, canu
dos, gongos, sinos, castanhetas, copos 
etc.; — 2) membranofones, caixas, 
tambores etc.; — 3) cordofones, instr. 
de corda etc.; — 4) cerofones, livres, 
como o chicote, a espada; os instr. de 
sôpro, desde a flauta até o órgão etc.

LIT. — BiUé, Isaia — Gli Strumenti 
ad arco e i loro cultori; Roma, 1928;
14,5 x 21,2 cm., XV e 221 p.; — C. 
Sachs, Handbuch der Musiklnstru- 
mentenkunde, 2.a ed., 1930; — idem: 
The History of Musical Instruments, 
1940; — idem; Reallexikon der Musik
instrumente, 1913; — Riemann, Kate
chismus der Musikgeschichte, 1888, 
1-49; — Wasielewski, Geschichte der 
Instrumentalmusik im 16 Jahrh., 
1878; — Rühlmann, Geschichte der 
Bogeninstr; — F. W. Galpin, A Text
book of European Musical Instru
ments, 1937; — H. W. Schwartz, The 
Story of Musical Instr., 1938; — Bes- 
saraboff, Ancient European Musical 
Instr., 1940; — A. J. Hipkins, Musical 
Instruments, Historie, Rare and Uni
que; — Schlesinger, A Bibliography 
of Musical Instr. and Archaeology, 
1912; — A. E. Wier, The Macmillan 
Encyclopedia of Musical Instr., 1938;
— Heinitz, Instrumentenkunde, 1931;
— Elson, Orchestral Instruments and 
Their Use, 1923; — Wellesz, Die neue 
Instrumentation, 1928; — v. or
questra.

INSTR. CILÍNDRICOS, v. i. de pis
tons.

INSTR. DE INDIOS DO BRASIL, 
(vejam-se as respect, palavras): bapo, 

boré, botori, cotecá, curugu, curuqué, 
guarará, hait-teataçu, inúbia, maracá, 
maracaxá, mimi, mimô, onfuá, pemi, 
pru, syrinx, toré, tori, tsin-haly, uata- 
pu, uatotó, urucá, vapi, vatapi, xuatê.

INSTR. DE MADEIRA, compreen
dendo flautas, oboés, clarinetes, fago
tes, corne-inglês, etc., embora também 
sejam construídos de metal.

INSTR. DE METAL, abrangendo 
corneta, trompa, trombone, etc.. cujo 
timbre, em geral, não se deve ao me
tal mas à coluna de ar e aos lábios 
do tocador que funcionam como ver
dadeira linguetas (Pedrell).

INSTR. DE NEGROS DO BRASIL, 
(vejam-se sob as respectivas pala
vras) : adjá, adufe ou adufo, afofiê, 
agê, agôgô, atabaque, bansá, batá- 
cotô, batás, berimbau ou birimbau, 
bucumbumba, canzá, carimbó, ca- 
xambú, chechère, cherê, chocalho, 
cucumbí, fungador, ganzá, gôbo, gon- 
gon, gonguè, üú, já, lé, magongú, ma
rimba, matungo, mulungú, mungan- 
gué, pandeiro, pererenga, piano de 
cuia, puita, quissange, reco-reco, ron- 
cador, rum, rumpi, sansa, serador, so- 
cador, tambaque (igual a atabaque), 
tambor, triângulo, ubatú, uricungo, 
vú, vuvú, xaquedê, xèquedé, xequeré, 
xeque-xeque.

INSTR. DE PISTONS, são os i. metá
licos com 2 ou 3 tubos adicionais que 
aumentando a extensão do tubo prin
cipal, permitem acrescentar aos sons 
naturais todos os restantes da escala. 
O cilindro produz o mesmo efeito 
como o plston.

INSTR. DE TRANSPOSIÇÃO, são 
aquêles i. de sôpro, para os quais a 
escala de dó não é escrita como de 
dó, mas de acôrdo com a sua escala 
natural que, nos instr. em si bemol 
(clarinetas) é si bemol; nas trompas 
em fã, esta escala de fã, etc. Evita- 
se, assim, obrigar a grande núm. de 
acidentes.

Para ler bem as notas dos i. de f., 
Riemann recomenda acostumar-se a 
ler tôdas as notas com o intervalo de 
dó, assim, nos instr. em dó, a nota 
fá sustenido é a quarta aumentada; 
êsse intervalo, num instr. em si bemol, 
é mi natural; mantenha-se firme o 
quadro das notas ãó-mi-sol (1-3-5) a 
formarem o acorde maior, com o que, 
dentro de poucas semanas, se escre
verá para qualquer i. de t„ e se sa
berá ler sem dificuldades; o 1-3-5 do
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lnstr. em si bemol é si b.-ré-fá, e as
sim por diante.

INSTR. DE VARAS, são os trombo
nes, cujo tubo pode ser prolongado 
com um movimento do braço direito, 
para produção de sons mais graves 
(v. trombone).

INTAVOLARE, lt., mudar a escrita 
da música mensurada para a tabla- 
tura (v. esta) dos vários instru
mentos.

INTENSIDADE, qualidade que se re
fere à fôrça dum som. Depende, seg. 
E. Vieira, a) do volume e natureza 
do corpo sonoro, do meio e da fôrça 
que se empregam para o fazer vibrar; 
— b) da natureza, densidade, tempe
ratura do agente que transmite o som, 
bem como do estado de repouso ou 
de agitação do ar, se fôr êste que ser
vir de agente; — c) da sensibilidade 
e atenção do ouvido que recebe a im
pressão sonora; a i. aumenta quando 
o ar está tranqüilo, denso, numa tem
peratura baixa e homogênea, ou quan
do há ressonância, riqueza de sons 
harmônicos (como no sino); do con
trário, o som é fraco, surdo.

INTERFERÊNCIA, “ fenômeno acústi
co, pelo qual dois sons próximos que 
não estejam afinados em uníssono, se 
enfraquecem mutuam., produzindo 
uma série de interrupções ou oscila
ções . . .  Para se afinar os uníssonos 
no órgão e no piano, é útil o efeito da
1., pelas oscilações e fraqueza do som... 
conhece-se que a afinação ainda não 
está perfeita...

Também a i. é utilizada para pro
duzir um efeito, e trêmulo, no órgão 
e no harmónio; obtêm-se afinando 
uma ordem de tubos ou de palhêtas 
um pouco mais alta do que a outra” ... 
como se faz nos registros unda maris, 
no tremblement. na voz celeste e voz 
humana. (E. Vieira).

INTERLÚDIO, diludium, lat., peq. 
trecho para ser tocado entre duas es
trofes, etc.

INTERMÉDIO, INTERMEZZO, it„ 
entremeio; pequena peça musical in
tercalada noutras maiores.

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT 
FÜR ERFORSCHUNG DER KIRCHEN- 
MUSIK, al., "Sociedade lnternac. para 
investigações na Música Sacra” .

INTERPRETAÇÃO, a maneira de 
sentir e de fazer sentir; adotam mui
tos o critério hist., baseados na pre
tensão ou ilusão de respeitar o estilo 
da época dos autores. “Como se fôsse 
possível — diz F. Lopes Graça (Re
flexões sôbre a Música) — fazer mar
chas regressivas no tempo e voltarmos 
a pensar e a sentir como pensavam 
e sentiam os contemporâneos de Bach, 
de Mozart e de Beethoven! .. .A obra 
de arte, quando é genial, tanto é de 
ontem como de hoje, como, porven
tura, será de amanhã... é intempo- 
ral ou, antes, atemporal".

INTERROMPIDA, v. cadência.
INTERVALO, distância entre 2 sons 

diferentes na altura, no número de 
vibrações ou na extensão das ondas 
sonoras. Sendo ilimitado o núm. dos 
sons, deve sê-lo o dos intervalos, mas 
simplificados aquêles segundo as 7 no
tas da escala, os intervalos se redu
zem ao mesmo núm. Partindo, por 
ex. de dó. tomado como base, há o
i. segunda até a nota próxima, o ré, 
seguindo-se os intervalos de terceira, 
quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. 
Continuando, surgem os intervalos 
nona, décima, undécima, duodécima, 
etc., que, para muitos efeitos, podem 
ser considerados como a oitava e mais 
segunda, terceira, etc.

A distância dos i. entre si não é 
sempre igual; assim há um passo me
nor entre o 3.° e 4.° e entre o 7.° e
8.° chamado segunda menor, (semi
tom, semitono, meio tom, meio pon
to) , enquanto os outros passos são de 
segunda maior (tom).

A terceira maior, lògicam., consta 
de duas segundas maiores, a saber 
baseada no 1.°, 4.° e 5.° graus da es
cala; a terceira menor, composta de 
tom e meio, encontra-se no 2.°, 3.°,
6.° e no 7.° grau das escalas.

A quarta perfeita (de 2 tons e meio) 
encontra-se em todos os graus, menos
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no 4.°, onde se baseia uma quarta au
mentada (de 3 tons).

A quinta perfeita, de 3 tons e melo, 
é encontrada em todos os graus da 
escala, menos no 7.°. onde pousa uma 
quinta diminuta, de 2 tons e 2 meios 
tons.

A sexta maior, de 4 tons e 1 melo, 
é estabelecida no l.°. 2.°, 4.° e 5.° 
graus; a sexta menor de 3 tons e 2 
meios tons, é formada nos 3.°, 6.° e
7.° graus.

A setima maior, composta de 5 tons 
e 1 meio, encontra-se só no 1.° e 4.° 
graus; a sétima menor de 4 tons e 2 
meios tons. está nos 2.°. 3.°, 5.°,
6.° e 7.° graus.

A oit. perfeita, de 5 tons e 2 meios 
tons baseia-se em todo e qualquer 
grau da escala.

Além dêsses intervalos naturais, há 
outros que resultam de alterações cro
máticas (por acidentes), chamados 
então de intervalos aumentados ou 
diminutos.

Levando-se para a oit. mais alta a 
nota grave, (ou para a oitava inferior 
a mais aguda), o i. é invertido, tor- 
nando-se maiores os menores, e vice- 
versa; os aumentados, no entanto, 
conservam esta qualidade. Como se 
faz do uníssono a oitava, etc., ver-se-á 
por esta tabela:

Í8 7 6 5 4 3 2 1
|l 2 3 4 5 6 7 8  

Segundo o efeito, agradável ou não, 
das duas notas componentes dum in
tervalo, distinguem-se consonantes per
feitos (oitava e quinta), consonantes 
imperfeitos (terceira e sexta, maiores 
ou menores) e dissonantes (segundas 
e sétimas). A quarta é classificada 
ora como consonância, ora como dis
sonância; pelo efeito prático, as mais 
das vêzes, convém tratá-la com a re
serva das dissonâncias.

Frei Domingos de S. José Varella 
(Compêndio de Música, Pôrto, 1806), 
chama os intervalos também de es
pécies, dizendo que “também podem 
ter os nomes seguintes: a 2.® menor,

Semitono; a 2.® maior. Tono; a 3.® 
menor. Semiditono; a 3.® maior, Di- 
tono; a 4.® justa, Diatessarão; a 4.® 
supérflua, Tritono; a 5.® diminuta, 
Semidiapente; a 5.® justa, Diapente; 
a 6.®, Hexacordo; a 7.®. Heptacordo; 
a 8.®. Diapasão; ajuntando a diferença 
de maior, ou menor, supérflua, ou di
minuta, quando fôr necessário”, (p. 
21). Interessam êsses nomes aos leito
res de obras antigas.

A classificação dos intervalos segui
da hoje data apenas dos princípios 
do séc. 18.

INTONATIO, lat., intonazione, it., 
entoação, entonação, afinação.

INTRODUÇÃO, Eingang, al.. primei
ro trecho duma obra maior, servindo 
como que para preparar êste; assim 
na sinfonia, ópera, etc.

INTRÓITO, introitus, lat., o primei
ro canto na missa (ingressa, no rito 
ambrosiano), que, outrora, consistia 
em todo um salmo, reduzido hoje a 
uma antífona, um verso de salmo, 
Gloria Patri, e à repetição da antí
fona. Algumas poucas missas (Sábado 
de aleluia) não têm intróito.

INUBIA, “trompa de guerra dos ín
dios, seg. G. Dias. J. de Alencar diz 
que, seg. Lery, os índios as tinham tão 
grd. que mediam muitos palmos de 
diâmetro da abertura. Matoso Maia 
e Est. de Sá chamam a i. buzina. 
Araripe Jr. diz que ela era uma espé
cie de corneta, que tinha um som es
tridente que se fazia ouvir a imensa 
distância. Em um artigo publicado na 
Re v. Anthrop. cit. diz-se: Instr. indí
gena; tinha a forma de um corne e 
era feito de massarandiba (maçaran- 
duba) em duas partes e depois juntas 
com o leite da mesma árvore. Tinha 
um buraco para tocar-se na ponta, do 
lado convexo. Era coberta de penas 
amarelas de papo de tucano, verme
lhas de arara e pretas de mutum, gru
dadas com o mesmo leite. Acima do 
buraco pendiam o cordão e um en
feite de penas de gavião real, tecido 
com fios de algodão. Esta buzina ser
ve para chamar os companheiros à
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dança e à guerra. £ o único instr. 
que usam os índios Tembés, que o 
chamam mimê” (C. Gondim).

INVENÇÃO, invenzione. it„ fanta
sias musicais; sinônimo de im- 
promptu, ir.

INVENTARIO DOS INÉDITOS E 
IMPRESSOS MUSICAIS (Subsídios 
para um Catálogo). Prefaciado por 
Santiago Kastner, fase. I, Coimbra, 
1937. (Public, da Bibliot. da Univ.. 47 
páginas).

INVERSÃO, rivoglimento, it„ Um- 
kehrung, al., a) troca de notas dum 
intervalo ou contraponto; b) acorde, 
cuja nota mais grave não é a sua 
fundamental; estando no baixo a 
terceira do acorde, fala-se em primei

ra i.; figurando como baixo a quinta 
do. acorde, êste está na segunda f.
a) posição fundamental; — b) 1.“ 
inversão; — c) 2.a inversão; — aa. 
bb. cc com a duplicação da tônica.

INVERTER, mudar a posição das 
notas dum intervalo ou acorde.

INVITATORIUM, lat.. invitatórlo 
(convite): "O salmo 94, segundo a ver
são da ítala (primeira revisão de S. 
Jerônlmo). com antífona a recitar, 
como introdução, às Matinas do Ofi
cio, de modo que depois de cada ver
sículo do salmo se repete a antífona 
alternadam., inteira ou somente a úl
tima metade. A recitação do salmo 
compete a dois cantores, a da antí
fona ao côro”. (Rõwer).

INVOCAÇAO, apêlo, prece, como nas 
Ladainhas, nas quais são numerosas, 
constituindo parte essencial.

INZIRA, lira dos etíopes.
IOUMIOUM, v. gorah.
IRAK, v. Arábia e Pérsia musicais.
IRAQKYEH, v. eragych.

IRASK, tonalidade árabe, corres
pondendo ao tom dórlco do cantochão.

IRLANDA MUSICAL — Relatlvam. 
pequena em extensão, a I. não deixou 
de influir notàvelm. sôbre outros paí
ses, inclusive no terreno musical. 
Basta lembrar que monges da I. fun
daram a célebre abadia beneditina de 
S. Galo, na Suíça, que, por sua vez, 
se tornou um centro musical de prim. 
ordem, com uma das mais ricas do
cumentações da mús. antiga.

Já pelo ano de 2500 a. Cr. as fortes 
jazidas de cobre, ouro e estanho le
varam a uma real cultura de bronze, 
influindo na Noruega e na Alemanha 
setentrional, até que em fins do séc. 
4 a. Cr. começasse a imigração dos 
celtas, sendo dividida a I. em 5, e de
pois, 7 reinos autônomos. A cristiani
zação foi princlpalm. obra de S. Pa
trício (389-461), organizador da união 
com Roma. Os conventos levaram a I. 
a alto grau das ciências e belas artes.

No séc. 12, Giraldus Cambrensis pôs 
em relêvo trabalhos notáveis dos ins
trumentalistas da I. e sua influência 
sôbre a música da Escócia e de Wales; 
em antiquíssimas cruzes de pedra, dos 
séc. 8 e 9, encontram-se figuras de 
instrumentos então usados no país, 
entre os quais a harpa que se tornou 
o símbolo heráldico da ilha. Sobre
vieram como compositores: T. Rosein- 
grave, 1690-1766; — John Field, 1782- 
1837; Aí. W. Balfe. 1808-70, autor da 
ópera "The Bohemian Glrla” ; C. V. 
Stanjord, 1852-1924; Hamilton Harty, 
n.° 1879; Arnold E. T. Bax, n.° 1883.

LIT. — W. H. G. Flood, A History 
of Irish Music, 1905; R. Henebry. 
Handbook òf Irish Music, 1928; Ch. 
M. Fox, Annals of the Irish Harpers, 
1911; H. Hughes, Irish Country Songs; 
idem, Hlstorical Songs and Ballads of 
Ireland; A. W. Patterson. The Folk- 
music of Ireland (Musical Quarterly 
V I); W. L. Lawrence, Earl Irish Bal- 
lad Opera (Mus. Quarterly V III); J. 
Travis. Irish National Music (Mus. 
Quart. X X IV ).
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IRREGULAR, tom, melodia ou com
posição que não corresponde às re
gras.

ISCHKARTI, pandeiro de Dongola.
ISIDORIANA, liturgia; v. rito mo- 

çárabe.
ISLÂNDIA MUSICAL — Os norman- 

dos que, pelo ano de 770, descobriram 
a /., a maior ilha do Atlântico seten
trional, ali encontraram monges ir
landeses que tinham fugido dos di
namarqueses. Desde 874, a 7. foi po
voada por emigrantes da Noruega; no 
ano de 1000, o cristianismo foi elevado 
a religião do Estado, com 2 bispados. 
Desde 1918 é reino, em união pessoal 
com a Dinamarca. O povo, culto, gra
ve. hospitaleiro, na maior parte é lu
terano.

O isolamento da ilha originou uma 
cultura autônoma, com notável mú
sica popular que parece subir à an
tiguidade européia e se manteve lon
gos séculos estacionária. O caracte
rístico do rimur (danças, cantos, ba
ladas) é a freqüente mudança do rit
mo. Constitui uma particularidade o 
twisöngur (canto-gêmeo), com cruza
mentos de vozes, um remanescente do 
organum medieval, com constantes 
paralelas de quintas, ainda praticado 
em alg. partes remotas da 7. A músi
ca sacra, naturalmente, seguiu as mu
danças da religião: ainda o bispo pro
testante Brynjólfur Sveisson (1672) 
compunha cantos marianos em latim.

LIT. — Thoreddsen, I„ land og folk, 
1919; Thorsteinsson, Islenzk Thjódlôg, 
1906-9; Lein, Isländische Volkslieder, 
1929; Hornbostel, Phonographierte 
Island. Zwiegesänge (Deutsche Island
forschung, 1930).

ISOCRONISMO, igualdade de tempo.
ISON, uma das 3 espécies de carac

teres para escrever os intervalos da 
música bizantina.

ISTESSO, it., mesmo; l’i. tempo, o 
mesmo andamento.

ISTITUZIONI E MONUMENTI DELL’ 
ARTE MUSICALE ITALIANA. 6 v. —
3.° Battistini, 1665-1719: Le Cappelle

musicale de Novara; — 2.° Gabrieli, 
Canzoni e sonate; — 4.° V. Galilei; 
— 6.° Musica (La) in Cremona; —
1.° Musiche strumentali... sino ai 
1590; — 5.° Schola musicale di Na- 
poli (Gesualdo, Montella, Trabaci).

ISZSAHAN, v. Arábia e Pérsia.
ITAIPU, sino.
ITÁLIA MUSICAL — É chamada a 

nação leader do terreno musical, com 
o record histórico de influência. Ten
do em Roma a sede e o govêrno do 
cristianismo, desde os dias de São Pe
dro e São Paulo, viu crescer o canto 
sacro de elementos dos judeus e do 
oriente, evoluir e, um dia, seleciona
do por São Gregário Magno (560- 
604) tomar o nome de canto grego
riano, enquanto o de S. Ambrosio (333- 
397) tomou o nome de canto ambro- 
siano ou c. milanês. De então para 
cá, nunca mais renunciou a êsse te
souro histórico, enriquecido por poe
tas como Tomas a Celano com o “Dies 
irae”, por S. Tomás de Aquino com 
o "Lauda Sion” ; por Jacopone da Todi 
com o "Stabat mater” ; por Guido 
d’Arezzo (c. 980-1050) com a pauta e 
a primitiva polifonia da época; por 
anônimos sem iconta com melodias 
para os novos textos litúrgicos.

O séc. 14 trouxe o florescimento da 
polifonia nos cantos de caça e nos ma
drigais por Giovanni da Caseia e Ja- 
copo da Bologna (c. 1350), levando a 
uma das culminàncias por Francesco 
Landini (1325-97), em cuja época ain
da sobressaíram Laurentius de Flo- 
rentia e o tenor Paolo. Giovanni Ci- 
conia dedicou-se à mús. sacra, tornan- 
do-se uma figura central, sendo a teo
ria cultivada por Marchettus de Pa- 
dua, Theodoricus de Campo e Prosdo- 
cimus de Beldemandis.

No séc. 15, a música da I. caiu em 
eclipse, vindo do norte os composito
res Dufay, Obrecht, Isaac e Josquin, 
exercendo grd. influência. No entan
to. o canto popular começou a flores
cer; aos poucos o madrigal chegou a 
alto grau de arte, surgindo novos com-
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positores it.: Costanzo Festa, Andrea 
Gabrieli, Luca Marenzio, Gesualdo.

Na música sacra, Roma tornou-se 
centro admirado, com Palestrina 
(1525-94) e seus sucessores Nanini 
(1545-1607), Suriano (1549-1621), Fe
lice Anerio (15609-1614), Gr. Allegri 
(1582-1652), E. Bemabei (1620-87), 
Tommaso Bay (1650-1714), Pitoni 
(1657-1743), Johannes Fux (1660-1741), 
Ant. Lotti (1667-1740), A. Caldara 
(1670-1736) e outros.

Em Veneza, Giovanni Gabrieli (1557- 
1612) deu à mús. esplendores nunca 
vistos, destacando-se os mestres Giov. 
Croce (c. 1557-1609), Cláudio Merulo 
(1533-1604), Gioseffo Zarlino (1517- 
90) e outros.

Iniciou-se, com o séc. 16, a era do 
baroco, imprimindo seu cunho à mús. 
de câmara, à monodia, ao basso con
tinuo, à ópera, ao oratório. Com o de
clínio da música vocal, ganhou a ins
trumental, surgindo na ópera Monte
verdi, Cesti, Cavalli, Al. Scarlatti, Per- 
golese; no oratório e na cantata: Ca- 
valietri, Carissimi, Caldara, Grandi, 
Stradella, Leon, Leo, Jomelli; na mús. 
instr. (sonata, concerto grosso) Rossi, 
Marini, Corelli, Tartini e outros; no 
órgão Frescóbaldi, Pasquini, Domeni
co Scarlatti e outros; em obras para 
canto, o padre Martini etc., na cons
trução de violinos os mestres de Cre
mona, Nicolo Amati (1596-1684), Ant. 
Stradivari (1644-1737), Giuseppe Guar- 
neri, chamado “dei Gesà” (1681- 
1742).

Em 1760, o predomínio da mús. ins
tr. passou para a Alemanha. Numero
sos artistas it. foram trabalhar no 
exterior; Nic. Piccinni (1728-1800) e 
A. Sacchini (1734-86) destacaram-se 
em Paris; A. Salieri, aluno de Beetho
ven e Schubert, em Viena e Paris; M. 
L. Cherubini (1760-1842) tornou-se 
uma figura central da mús. france
sa; Spontini (1774-1851) notabilizou- 
se em Berlim. Gioachino Rossini 
(1792-1868), autor da ópera “Barbiere 
di Siviglia” , iniciou com “Guillaume 
Tell” , escrita em Paris, a grande ópe

ra, continuada por Donizetti (1797- 
1848) e Vine. Bellini (1801-35).

Veio a ópera nacional com Giuseppe 
Verdi (1813-1901) que evoluindo for
temente da l.a ópera “Nabucco” 
(1842) até as obras primas "Otello" 
(1886) e “Falstaff” (1893), contudo 

se manteve fora da influência de 
Wagner. Destacaram-se ainda na ópe
ra: Arrigo Boito (1842-1918), autor de 
“Mefistofele” ; Pietro Mascagni (n. 
1863), pela "Cavalleria Rusticana” ; R. 
Leoncavallo (1858-1924) com “I Pa- 
gliacci” ; Giacomo Puccini (1858-1924) 
com "La Bohème” e “Madame But
terfly” ; Italo Montemezzi (n. 1875), 
autor de “L’Amore dei tre Rei” ; Ilde- 
brando Pizzetti (n. 1880) que escreveu 
"Debora e Jaele” .

Na mús. instr. recente sobressaí
ram Giov. Sgambati (1841-1914), com 
sinfonias e mús. de câmara no estilo 
de Brahms; Gius. Martucci (1856- 
1909); Enrico Bossi (1861-1925); Leo
ne Sinigaglia (n. 1868); Ottorino Res
pighi (1879-1936); Franc. Malipiero 
(n. 1882); Alfredo Casella (n. 1883). 
Na mús. sacra: Licinio Refice e töda 
uma série de mestres.

LIT. — Streatfield, Masters of Italian 
Music, 1895; K. Weinmann, Geschich
te der Kirchenmusik. 1913; W. Körte, 
Studien zur Geschichte der Musik in 
Italien im 1. Viertel des 15. Jahrh., 
1933; E. Dent, Music of the Renais
sance in Italy, 1934; L. Torchi, La 
musica Instrum, ital. nei secoli XVI.0- 
XVIII. 1901; Torrefranca, Le Origi
ne italiane del Romantismo musicale, 
1930.

ITALIANA (NOTA), v. neuma.
ITAMARACA MIRIM, campainha.
ITAMARACA RACONHA, badalo de 

sino.
ITAMEMBY, ITA MIMBY, MEM- 

BY, APARA, trombeta. Seg. G. Dias, 
eram assim chamados pelos indlos os 
instr. europeus de arame, como violão 
etc. (C. Gondim).

ITAPA, ITAPUIG, toque de sino.
ITE, MISSA EST, lat., “Ide, a Missa 

está acabada”, são as palavras com
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que o sacerdote (na Missa solene o 
diácono) despede o povo. Nos dias de 
penitência (com paramentos roxos no 
altar) as palavras são substituídas 
por Benedicamus Domino, tendo a 
mesma resposta Deo gratias; na Missa 
jde Requiem, ambas as fórmulas são 
suprimidas, dizendo ou cantando o ce
lebrante: Requiescant in p a c e .
(Amen).

O I. tem melodias ricas e variadas.
ITER ALLEMANNICUM, ACCEDIT 

ITALICUM ET GALLICUM. título do 
livro, em que o abade beneditino Mar
tin Gerbert, de S. Brás, fala sôbre 
suas viagens de estudos musicais. Pu
blicado em 1765, foi reeditado em 
1773; há uma versão alemã, de Koeh- 
ler, de 1767. (Veja-se: “Scriptores").

ITSI. guitarra de Shanghai, de 3 
cordas.

IVURAAÚ, “dança que os índios 
kamayurás executam enfeitados com 
plumas, saia de fôlhas de buriti e ar
mados com flechas’’ (C. Gondim).

IYELO ou YELO. "Instr. semelhan
te a um brinquedo de meninos, cha
mado vulgarmente zorra, com o com
primento de 60 cm., em forma de lâ
mina de espada larga, pintada com 
côres vivas, com motivos tirados da 
natureza, de diversos tamanhos. Numa 
das extremidades (na menos pontia
guda) tem um buraco donde parte 
um cordão que é amarrado também 
em um pau, e o movem em círculo 
(Steinen)’’. (C. Gondim).
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J
JA, a) trombeta chinesa; b) al.. 

sim.
JACAMACIRA, v. ave.
JACULATÓRIA, a) orações peque

ninas, constando às vêzes de poucas 
palavras, freqüentemente indulgen- 
ciadas; b) cantos breves, usados nas 
novenas.

JAGAHHAMPA, tambor dos índios, 
de caixa de barro, coberta de pele que 
se bate com baquetas.

JAGD, al., caça; Jäger, al., caçador; 
Jagdlied, al., canção de caça; v. caça.

JAGDHORN, al., trompa de caça.
JAHRBUCH DER MUSIKBIBLIO

THEK PETERS, al. “Anuário da Biblio
teca de Música de Peters’’, traz desde 
1895 importante bibliografia das no
vas edições e valiosos estudos de emi
nentes musicólogos.

JAHRBÜCHER FÜ R MUSIKALI
SCHE WISSENSCHAFT, al., “Anuários 
para a ciência musical’’, de Chrysan- 
der com estudos de alto valor.

JALEO, esp., canção e baile espa
nhol, de caráter melancólico, em tom 
menor.

JALOUSIESCHWELLER, al., apare
lho de venezianas no órgão que, abran
gendo certo número de registros, per
mite dar-lhes expressão dinâmica.

JAMAGAJRO - GUINETAICO, grd. 
tambor de guerra dos japoneses.

JAMATO-GOTO, instr. japonês.
JÃMBICO, relativo ao verso iambo, 

no qual uma silaba breve é seguida 
por uma longa.

JANUBIA, v. inubia.
JAPACANIM, v. ave (15. casaca-de- 

couro).
JAPÃO MUSICAL — Salienta o 

Grande Herder que o J., de tempos 
para cá, teve um aumento anual de

população, como antes num século. 
Na música, como na cultura em geral, 
o J. é devedor da China e conservou 
elementos que na China já não se 
encontram. Sua música, como em qua
se tôda a parte, é religiosa ou profana; 
gagaku é a antiga música do .templo 
chinês, introduzida no J. pelo ano de 
600. servindo de instrumentos o hichi- 
riki, oboé; shakuhachi, flauta; sho. 
instr. de sôpro; biwa, alaúde; tambo
res e gongos. Kanguru é a música re
ligiosa dos templos (Shinto) do J..

Músicos da "Capela Pontmcal" em Kloto, 
Jap&o. (Qrav. da "Hlst. de la Mus.” por 

F. Clément).

para maiores solenidades. datando do 
séc. 13, de inspiração talvez anterior 
à da China; é tocada hoje no koto e 
na flauta. Os saibara, usados na côrte 
do imperador, são confiados a pequeno 
grupo de cantores e acompanhados no 
sho, hichiriki e ]uye, flauta.

Ocupa um lugar entre canto sacro e 
profano o Nogaku ou No, já compa
rado ao drama rei. da Idade Média; 
consta de recltativos com alterações 
da melodia, intervalos às vêzes incer
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tos (marcados, no exemplo, por peq. 
cruz), portamentos, trêmulos e vi
bratos.

Canto de um No (Issei de Yorobo- 
shl), da coleção fonográfica de Lach- 
mann, n.° 25 (v. Lachmann: "Mú
sica de Oriente’’) :

na ----- n i - w a - n o -----------  vj-mi-no

A mús. profana dos séc. 16 a 18 
apresenta-se fresca e viva, de ritmos 
fortes, tocada no samisen (espécie de 
guitarra) e koto (da família dos alaú
des), sendo êste o instr. mais impor
tante. Na música teatral, Katarimono, 
distinguem-se vários géneros; Ithyu- 
busi tem ares aristocráticos, como a 
ópera de Lully; Giáayu está no nível 
da ópera popular ou opereta. A mú
sica de câmara é a mais interessante 
do J., tendo sobressaído, no séc. 18, a 
Jiuta, alternando entre canto e ins
trumento. Danmono traz variações da 
melodia; Sankyoku é outro gênero da 
música de câmara; kumi são peças 
para vozes e koto.

A escala costuma ser pentatônica, 
bem variada; o ritmo binário tem be
lezas como esta:

J.I
as frases freqüentemente são irregu
lares, de 5 ou 7 compassos; a monofo- 
nla exclui acordes harmoniosos, bem 
que admita certa polifonia ou antes 
heterofonia por algum instr. acompa- 
nhador.

Em sua La Musique au Japon (Flo
rença, 1880), Alexandre Kraus Fils di
vide os instr. do J. em puros e impu
ros; aquêles p. a mús. sacra, êstes p.

a profana; no entanto, vários instr. 
da l.a categoria são empregados tam
bém na 2.a.

São puros: o kagoura-fouye, flauta 
travessa de 6 orifícios; o yamato-koto 
ou wangong, saltério de 6 cordas; o 
chakoubioschi, castanholas. — Para a 
mús. sacra de origem chinesa ou co
reana são empregados: o schono-fouye 
ou tscheng, da família do acordeão; o 
hitschiriki, pequeno oboé; o koma- 
fouye, flauta de 4 furos; — o kinno- 
koto ou schiguenkine, saltério de 7 
cordas; a biva, grd. guitarra de 4 cor
das (GRAV. p. 93), o taiko, caixa grd.; 
o sanno-toussoumi ou joko e o kakkô, 
peq. tambores; o schoko, espécie de 
tantã. — Todos os outros são impuros.

Mendigos japoneses (às vèzes estudantes).

A família das FLAUTAS chama-se 
fouye ou teki, em chinês ti, divididas 
em kouwanteki, fl. travessas, e siyou- 
teki, fl. verticais. Schi é flauta de em
bocadura que forma ângulo reto com 
os orifícios; o kagoura-fouye tem 6, o
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koma-fouye (fl. coreana) 4 orifícios; 
o ti-tzou é flauta chinesa de 2 embo
caduras permitindo mudar de entoa
ção. A mais importante das verticais 
é o seouno-fouye, flauta de Pan, de 12 
tubos de bambu; a variante schao tem 
14, 16 e mesmo 22 tubos; o mine-teki, 
muito popular, é a mais antiga das 
flautas, sendo seguido pelo schakhai 
(o eeou-po chinês), chamado também 
schine-teki e taou-teki; toschiô é flauta 
grave (em chinês toung-siao) ;  hitoyo- 
kiou, parecido com o schakhai, é mais 
curto, sendo usado com grande fre
qüência: o hitoyokiri tem som deli
cado, próprio p. acompanhar o canto, 
enquanto o kitschiriki desagrada aos 
ouvidos europeus.

O hsiang-ti (chamado antes ka) é 
o oboé do teatro chinês, tendo se tor
nado muito popular; o schiono-fouye 
(o cheng dos chineses), composto de 
caixa redonda com 17 tubos de bambu, 
de palheta livre, é tocado-tanto-no 
J. quanto na China (GRAV. p. 154,«), 
— o rappakai é uma concha com em
bocadura de metal.

Entre os INSTR. DE CORDA so
bressai o kokiou (klou =arco) espécie 
de violino, mantido entre os joelhos do 
artista sentado. O girine (em chinês 
ourh-siene), da mesma familia. apre
senta-se aos europeus como uma roda 
que não foi graxada; o kokoun, da 
Coréia, de 4 cordas, parece-se com o 
anterior; o niisene, da mesma proce
dência, tem 2 cordas e é mais difícil 
p. tocar; — a família mais impor
tante de instr. do J. é a do koto, espé
cie de saltério, tocado pelo artista sen
tado no chão; o mais simples é o 
souma-koto, de 1 corda de sêda; o 
yakoumo-koto tem 2 cordas; o atzou- 
ma-koto 3; o gokkine 5; o wangong ou 
yamato-koto 6; o instr. repousa sôbre 
2 pés e difere dos precedentes; o sa- 
gué-koto de 9 cordas, tem forma bela 
(como o ssé chinês) e ornamentos ri
cos; o schikenkin ou kinno-koto (o 
kin dos chineses) tem 7 cordas; é 
largo e muito antigo (compare com a 
GRAV. p. 154,3) - o guindai possui 13

cordas; o tsowm-koto, de forma tra- 
pezólde, parece-se com o kanoun persa.

Caiu em desuso o antiquíssimo ka- 
kougoto, saltério de 25 cordas; o ni- 
chine, saltério redondo, tem 6 cordas 
de grossura e côr diferentes; o niguen- 
kine e o sankin, formados por um 
bambu de 93 cm. curvado, tem 2, resp. 
3 cordas, sustentadas por dois cava
letes a 71 cm. de distância um do ou
tro; constituem uma modificação do 
soussounou dos malaios. De todos os 
kotos, o mais importante é o sono- 
koto, parecido com o wangong, mas de 
forma elegante e ornamentos ricos; 
13 cordas sôbre 2 cavaletes fixos; é o 
que mais agrada aos ouvidos europeus.

Dos INSTR. DE BRAÇOS E PONTOS 
o koo é guitarra de luxo, com dese
nhos e arabescos em ouro ou côres sô
bre fundo escuro de lacre; tem 4 cor
das; o schounga é guitarra peq., muito 
antiga, mais larga do que longa, e 
ornada de ouro sôbre lacre vermelho; 
tem 4 cordas; a familia dos guekkine, 
guitarras populares, proveio da China; 
o schiguene tem 4 cordas, o kirisiene 
3 e é tocado com plectro; o antiquís
simo kaotari, da ilha de Lloukiou, 
todo pintado com animais e arabescos 
em lacre vermelho, mesmo no Japão 
tornou-se muito raro; o taisene corres
ponde ao grande kaotari da Coréia; 
o sambine, de 3 cordas, proveio da 
Índia, o schamiseng da Coréia, sendo 
a guitarra mais usada; costumam ser 
cobertos de pele de cachorro novo, 
existindo, porém, instr. de luxo. Todos 
êsses instr. não têm nenhuma aber
tura na caixa sonora; a biva, porém, 
tem duas; proveio dos tártaros do 
norte e é tocado com o baizi (plectro). 
O taakan, espécie de saltério, usado 
também no teatro chinês, é tocado 
com 2 plectros.

Os INSTR. DE PERCUSSÃO abran
gem 3 classes: a) os cobertos de pele 
e batidos com baquetas; b) os de me
tal; c) os de madeira. São de a) o 
jamagairo-guinetaico, grd. tambor de 
guerra; o taiko usado na orq. é cons
truído em 2 tamanhos, maior e menor;
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o tossoumi é tambor peq. suspenso no 
pescoço das dançarinas; tem como va
riantes o kako e o yoko.

São da seg. categoria que tem o 
nome genérico doo tôda a série de 
gongos e tantãs; assim o schoko, peq. 
tantã, e o mais pasmoso, o doraa, pro
vindo da Coréia, com a sobreface desi
gual cheia de peq. elevações; dá o 
acorde de lá menor, desaparecendo 
essa tônica, quando a décima ainda- 
perdura; — os nihoihagi são cimbalos 
de bronze; os usados na orq. e na 
música militar são de dimensões maio
res; o soudsou consta dum braço com 
campainhas.

Pertencem à terc. categoria as casta
nhetas, como o schacou-bioschi. de 2 
pedaços de madeira e o mokkine. es
pécie de xilofone com 13 pedaços de 
madeira que dão as notas: ré, mi, fá, 
lá. dó. ré, fá. sol. si. dó, ré. mi. fá.

LIT. — Piggott, The Music of the 
Japanese. 2.“ ed., 1909; D. Arima. Ja- 
panische Muslkgeschichte. Diss. Viena, 
1933; Hisao Tanàbe, Japanlsche Musik, 
1936; R. Lachmann. Música de Oriente, 
Barcelona, 1931; Ch. Leroux, La Mu
sique classique japonalse, 1911; N. 
Peri, Essai sur les gammes japonaises. 
1935; Sh. Isawa. Collection of Koto 
Music, Tokyo, 1888 e 1913; Denkmáler 
der japanischen Tonkunst, Tokyo. 
1930ff; Tokyo Ongaku G-akko, Tokyo 
Music School; Sokyokushu (canto 
acomp. pelo Sõ). 2 vol.. 1914. (W. 
Apel).

JAPIM, v. ave.
JAPU, v. ave.
JARABE GATUNO, "pernicioso e 

desonesto baile" no México (Pedrell).
JARABE GITANO, esp., seguidilhas 

ciganas com letras licenciosas, e baile.
JAVA MUSICAL — Essa ilha neer

landesa do grupo das Sonda, no Ar
quipélago malaio. comprida e estreita, 
é atravessada, com exceção do norte, 
por montanhas vulcânicas, com cêrca 
dum têrço de terras férteis; dos mais 
de 100 vulcões, 14 continuam ativos. 
A população consta de malalos. no 
oeste de sondaneses. no leste de ma-

dureses, no centro de javanos. de an
tiga e alta cultura. A língua é do 
grupo de línguas indonésias, aproxl- 
mando-se das línguas sonda e dajak. 
O povo fala o ngoko; os cultos, o cro
mo que incorporou multas palavras do 
sànscrito.

É muito notável o desenvolvimento 
do gamelan(g), orq. que, propagada 
mesmo nas aldeias, é a base das festas 
e danças: incluí vários tipos de cam
panas, feitas de madeira, como gam- 
bang, xilofone; de chapas de bronze: 
gender, saron, demoeng; flautas de 
bambu: angklang (GRAV. p. 25); dis
cos ou vasos de metal, bonang. etc. O 
rebab, violino, tem duas cordas, é to
cado pelo regente, sendo a melodia re
forçada pelo tjempelung. saltério; o 
chalemboung e o katjappie, são instr. 
de cordas; soeling, flautas, ficando aos 
gongos e às caixas a marcação do 
ritmo.

W. Apel cita um exemplo eloqüente 
da orquestra de J. (ver pág. seg.).

Parece provir a música de J. da 
China e ter sido tornado mais ardente; 
as escolas são radicalmente diferentes 
das nossas, das japonesas, chinesas e 
hindus, distinguindo-se os modos slen- 
dro e pelog, com quartos de tom: 
aquêle, de intervalos largos; êste de 
passos apertados, havendo intervalos 
de VA tom.

LIT. — J. Kunst, De Toonkunst van 
Java. 1934; — id. De Toonkunst van 
Bali. 1925; id. Hindoe-javaansche Mu- 
ziekinstrumenten, 1927; R. Lachmann, 
Musik des Orients, 1929; id. Ausser- 
Europälsche Musik (Bücken, Hand
buch der Musikwissenschaft, 7 vol., 
1928-32); C. Stumpf. Tonsystem und 
Musik der Siamesen (Sammelbände f. 
vergleich. Musikwissenschaft i, 1922); 
Hornbostel, Formanalysen an siame
sischen Orchester stücken (Archiv f. 
Musikwissenschaft, I I ) ; extensa rela
ção de estudos especiais em J. Kunst, 
De Toonkunst van Java, v. II, (W. 
Apel); — E. Fürst. Ueber das Theater
u. d. Musik der Javaner (Naturw. 
Wochenschr. 189,®).
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JAYA-ÇRÍNGA, buzina da índia.
JAZZ, instr. musical dos negros nor

te-americanos, consistindo em grande 
caixa provida de pratos, campainhas, 
etc. — ao jazzband pertencem mais: 
o piano, violino, saxofone e banjo. “O 
jazz está hoje passando. como moda 
excessiva que foi, e desagradável até, 
quando os arranj adores substituíram 
os criadores negros, e usaram do j. 
como de ,um simples processo de Ins
trumentação e de expressão técnica, 
lançando mão de melodias gastas e re- 
gastas, de cançonetas extraídas de re
vistas, e até de anais de ópera. A “ fa
bricação" matou o gênero. É preciso 
ser, porém, muito pueril e muito igna
ro para pedir a interdição do j„  como 
já se tem feito. A sensibilidade já tal

vez lhe tenha levado a esclerose às 
suas policrômicas veias. Êle morre 
naturalmente.

“Entretanto, tôda a mús. moderna 
abeberou-se, direta ou indiretamente, 
no j. — Strawinski, Ravel, Debussy. 
Milhaud, Krene, Honegger, Jean Wie
ner, Roland, Manuel, tantos outros, o 
nosso Radamés Gnatalli Incorporaram 
elementos j. na sua música. A grande 
orq. de câmara, até os próprios con
juntos escritos da cameristica (o 
quarteto, o trio) beneficiaram da he
rança. A música vocal foi enriquecida 
de matizes preciosos e estranhos. Tôda 
essa contribuição dá grande beneme
rência à "perniciosa cacofonia” do j. 
Está demarcado o seu lugar, e impor
tante, na história das transformações 
do fenômeno musical na era presente. 
As canções de Irwing-Berlin, de Gersh- 
wln. de Roumans; os "Estudos de j "  
de E. Burlingame Hill; as obras de 
L. Gruenberg. de Nathaniel Dett, de 
Leo Sowerby; a Rhapsody in Blue de 
Gershwin; uma imensa produção nas
cida do j. atesta a sua vitalidade e os 
germens fecundos que nêle residiam”. 
(Andrade Muricy no jornal do Comér
cio, R io ).

LIT. — C. E. Smith, El fondo dei pri
mitivo j. (Boi. lat. am„ 1941, p. 329) ; 
— William Russel, Aspectos técnicos 
dei j. (Boi. lat. am., 1941, p. 327) ; — 
Max Margulis, El estado actual dei j. 
y swing (Bol. lat. am., 1941, p. 347).

JEGUEDÉ, dança negra, de origem 
africana; fetichista.

JEJILAVA, instr. de corda; v. Africa 
musical (Madagascar).

JEROKY. “mesura (F. França)” . C. 
Gondim.

JESUÍTAS E MÚSICA. Como J. da 
Costa Lima faz ver na BROTÉRIA. 
Lisboa, 1943, (Mús. Sacra, Petrópolis. 
1946, p. 26 ss.) cs J. tem avultado 
núm. de músicos, desde S. Francisco 
de Borja na Espanha, Cristóvão da 
Fonseca, em Portugal; Bidermann. 
Balde, Masen, Ceva, Scarlotti, Fran
cisco Schmitz, autores de oratórios, 
como o P. José Leite ("Angola Triun
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fante"). Gerais, como Cláudio Aqua- 
viva, ordenaram a introdução de can
ções religiosas. "Para maior e melhor 
diíusão da doutrina, musicaram cate
cismos e orações, notando-se, neste gê
nero, Jorge Vogler, Bernardo Bauhuy- 
sen. nos Países Baixos.

“Na série de devocionários musicais, 
temos Conrado Vetter, Augusto Kurtz, 
Francisco Spes Trutznach,tigall, João 
Müller, João Dilatus, no séc. 17, que 
deixou rasto polifônlco ou instrumen
talista. Neste mesmo séc., em França, 
regista-se o nome do Padre d’Amble- 
ville, compositor de vésperas para to
dos os domingos. Em Espanha, afa
mou-se o tratadista musical Antônio 
Eximeno, jesuíta do séc. 18.

No campo das missões, a música foi 
poderoso auxiliar dos missionários je
suítas. ..

Na Índia, S. Francisco Xavier va- 
leu-se do canto nas suas catequizações, 
enquanto os seus consócios criaram au
las de música vocal e instrumental, 
em S. Paulo, de Goa, e em Luanda, 
não deixando o bispo D. Francisco 
p arda  de ensinar solfejo às crianças 
indígenas, nas Serras do Malabar, para 
maior realce das funções culturais. 
Na China, o celebrado matemático e 
músico, Padre Tomás Pereira, criado 
pelo imperador mestre de música e 
solfa européia, compôs em chim, à or
dem imperial, o “método de música 
prática e especulativa” , em quatro to
mos, que o celeste imperador mandou 
verter em tártaro. Não foi só teórico, 
pois com rara habilidade construiu 
instrumentos e órgãos...

Os Padres Francisco Marques e o 
organista e instrumentalista Luís Car- 
deira tanto fizeram aproveitar, na mú
sica, os abexins que, em pouco tempo, 
for(maram capelas para mais abrilhan
tarem os ofícios divinos...

Nas possessões de Espanha e de Por
tugal, na América, foi igualmente cul
tivada a música, entre os seus povos 
ignaros, pelos missionários da Compa
nhia. Ao nome de João Vaes temos de 
juntar anonimato de Jesuítas que, no

Brasil, conquistaram os índios a Cristo 
pelo canto, pelas flautas, violas, cravo 
e órgão em tjue os próprios naturais 
se tomaram tangedores excelentes.

Suprimida a Companhia de Jesus, 
no mundo, e mantida apenas na Rús
sia Branca, pot vontade da rainha Ca
tarina, não deixou o P. G. Gruber de 
continuar a exercer a ação musical 
que lhe era possível...

Nos còfêgfes, para alunos seculares, 
nos seus seminários, colégios máximos, 
universidades e missões, a educação 
musical, como adômo, entra estètica- 
mente nas sessões literárias, é posta 
ao serviço da liturgia com a beleza 
da orquestração polifônica, melódica e 
instrumental...

Bem diversos no estilo, na harmonia, 
na composição e no gôsto, temos Al. 
Taparelli, A. de Bengy, Lambillote, Fr. 
de Vico. Ad. von Doss, Th. Schmid, C. 
Racke, José Mohr, José Kreitmaier, 
Assenmacher, dos quais multas compo
sições chegaram a Portugal...

Nos Estados Unidos, o compositor 
P. L. Bonvin regeu como diretor de 
música, em Búfalo, e a invento do 
inaciano J. B. Junck deve Mr. Ward o 
método original de as crianças apren
derem ràpldamente a cantar por mú
sica, cantando assim 60.000 escolares, 
no congresso eucarístico de Chicago. 
Na Itália, tem especial relêvo o Padre 
Aug. M. de Santi, que se afamou pela 
restauração do canto gregoriano entre 
os fiéis, devendo-se-lhe o Instituto Pon
tifício de Música Sacra. Entre os mú
sicos notáveis da moderna Espanha 
conta a Companhia os nomes dos Pa
dres José Maria Alfonso, Antônio Mas- 
sana e particularmente Nemésio Ora- 
iío, atual diretor e reformador do Con
servatório Real de Madri. Só a obra 
dêste último compositor, internacio
nalmente querido e apreciado, dá para 
vários capítulos de crítica musical...

Entre os Jesuítas portuguêses foi 
compositor de garra o P. Saavedra, P. 
Antônio Menezes e hoje, na Bahia, o 
P. Luis Gonzaga Mariz afama-se com 
os seus trabalhos e a regência. . .
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O doutor S. Roberto Belarmino... 
foi oportuno no que escreveu sôbre a 
música, e tenaz defensor desta arte. 
como jesuíta, como teólogo e como 
arcebispo.

. . .  Reitor, copiava motetes e partes 
musicais para a sua comunidade, sa
crificando os próprios recreios, para 
os seus padres e escolásticos, durante 
os seus ou às refeições, por vêzes, can
tarem os trechos que êle transcrevera, 
com letra modificada, quando era pre
ciso . . .

. . .  organizava o programa dos con
certos íntimos e não se esquivava a 
acompanhar os colegas no canto, for
necendo êle próprio as letras das can
ções. Provincial de Nápoles, cantava 
com arte, pôsto que sem bela voz, 
acompanhando o côro, durante a re
creação e continuava a compor poe
sias para trechos musicais...

São dêste período os músicos Jesuí
tas André Frusio — prsestans musicus, 
— primeiro reitor do Germânico, e o 
Padre Lauretano,, também reitor do 
mesmo colégio, amigo e inspirador de 
Victoria...

Criado arcebispo de Cápua, S. Ro
berto consagrou-se ao Opus Dei com 
todo o fervor de alma, tôda espiritual. 
Deu normas aos cantores, aos leigos 
e aos sacerdotes para a beleza do 
canto ser repassada de vida interior... 
e, para cortar abusos, escreveu pe
queno comentário, em conformidade 
com as diretrizes musicais tridentinas.

Cardeal-Arcebispo, reorganlzador da 
liturgia, na sua sé, não descuidou a 
reforma musical, levando-cr o seu zêlo 
até a presidir ao côro cápônlco dos 
seus cônegos p u a  a boa execução da 
salmodia e  do canto. Criou a schola 
cantorum, erp, ambiente litúrgico, com 
tribuna própria, “jiinto do altar-mor, 
pondo em frente dela a do organista...

JEU, fr., jôgo, a) maneira de tocar;
b) conjunto de registros no órgão e 
harmónio; jeux à anche, jôgo de lin- 
güeta; — j. à bouche, j. de bôea; — 
j. de fond, j. cheio, pleno.

JEUX BOUCHES, v. geduckt.
JEWCHARP, ingl. guimbarda (v. 

esta).
JHANJH-KHANJANI, peq. tambor 

hindu.
JILORGÃO, peq. instr. consistindo 

num cilindro metálico, golpeado com 
pedaços de madeira.

JINAGOVI, PUNGI ou PUGI, gaita 
de foles da Índia.

JITANO. esp., antigo baile espanhol.
JIUAUA, instr. dos Lundas "que 

consiste num fio de arame que os ra
pazes e as raparigas enrolam no corpo 
e do qual pendem chapinhas de fôlha 
de ferro que, com os movimentos das 
dançarinas, batem umas de encontro 
às outras’’ . (Artur Ramos, O folk-lore 
negro no Brasil, p. 153).

JOAO-BOBO, JOAO-CONGO, J. CON- 
GUINHO, J. PINTO, v. ave.

JOAO, FESTA DE S. — v. negros.
JOBET, instr. bíblico.
JODELN, al„ cantar característico 

de suíços e tiroleses, consistindo em 
vocalises ou jubilus (lat.) sem pala
vras, com freqüentes passos do regis
tro do peito para o da cabeça; — Jod
ler, al., é o canto seguido por estribi
lho em forma de vocalises.

JÔGO, a) ato e modo de tocar); —
b) conjunto de registros de órgão ou 
harmónio.

JÔGO DE DIAPASÕES de Appun, 
Bartholmes, Edelmann, Kohl, König, 
v. diapasões.

JOGRAL, joculator, lat., jongleur. 
fr., na Idade Média, indivíduo que to
cava êste ou aquêle instr., cantava ou 
recitava e tomava parte nos diverti
mentos (v. menestrel, trovador).

JOKO ou SANNO-TOUSSOUMI, peo. 
tambor japonês.

JOKRI, tambor; v. Africa.
JOMBIA, buzina; parece idêntica 

com inubia (v. esta).
JONGO, dança bras. de origem afri

cana, parecida com o samba rural.
JÓNICO ou JÔNIO, a) tom grego

riano de dó a dó; — b) medida de- 
verso; v. rítmica.

www.obrascatolicas.com



joi-aghagi 332

JORAGHAGI, instr. hindu formado 
de dois tambores de tamanho diferen
te que, separados, se chamam dolas 
ou dholas; o maior é batido com ba
queta, o menor com o punho.

JORNAIS DE MÚSICA, v. revistas de 
música.

JOSÉ, SAO — Os poetas costumam 
atender, nos cânticos a S. J.. a êstes 
pontos de vista: De obscura posição 
social, foi escolhido por Deus para es
poso da SS. Virgem Maria e pai legal 
de seu divino Filho; a Igreja o esco
lheu para padroeiro das familias e da 
boa morte. A Missa de S. José tem 
prefácio próprio, cuja melodia grego
riana é obrigatória. Os compositores, 
no entanto, têm outros textos oficiais 
a musicar à vontade: a Ladainha de 
S. J.. de 25 invocações, as partes do 
Próprio da Missa de 19 de março e da 
festa do Patrocínio, diferentes da ou
tra festa, bem como o ofício div. (Ma
tinas etc.).

JOTA. esp.. canto e graciosa dança 
espanhola em compasso ternário, ge
ralmente ao som de guitarras e ban
durras, pequeno pandeiro, castanholas 
e triângulo.

JUBAL ou TUBAL, flauta labial de 
órgãos antigos.

JUBE, DOMINE, BENEDICERE, lat.. 
palavras iniciais, cantadas ou reza
das, no Completorium (Completas), 
última parte do Ofício Divino.

JUBILUS. lat., neumas, longa frase 
sôbre uma melódica no canto grego
riano .

JUDEUS (OS) NA MÚSICA — Os s. 
livros da Bíblia que dos judeus passa
ram p. os cristãos, com o mesmo ca
ráter de livros inspirados p. Deus, re
ferem-se freqüentem, à mús. instr. etc. 
(v. Bíblia).

O 1.° aparecimento com gr. aparato 
foi (assim Fétis, Hist. Gén. de la Mus. 
I, 412 ss.) na transladação da Arca da 
Lei, sob a direção do rei Davld. En
quanto a carregavam os levitas, He- 
man, Azaph e Bthan tocavam peq. 
címbales; Zacarias, Oziel, Semiramoth, 
Jehiel, Unni, Eliab, Maaseia e Benaia

cantavam hinos sacros sob os sons do 
nebel, alternando com Mathithia, Eli- 
phleia, Míkneia, Obed-Edom, Jehiel e 
Asazia, que cantavam hinos de vitória 
e de ação de graças sob os sons de ci
taras a 8 cordas, e sob a direção do 
chefe dos levitas, Chenania; iam à 
frente do cortejo, tocando trombetas, 
nos intervalos do canto, os sacerdotes' 
Sibenias (ou Sebanja), Josaphat, Ne- 
thaneel, Amazai. Zacarias, Benais e 
Eliezer. Acompanhado dos anciãos dos 
oficiais do exército e do povo, vinha 
atrás dos levitas o rei David, tocando 
a harpa síria e dançando.

Colocada a Arca no tabernáculo. Da
vid organizou o serviço diário dos sa
cerdotes e levitas encarregados de can
tarem e agradecerem a Deus, sendo 
Azaph o primeiro dos cantores, Zaca
rias o segundo, dirigindo sete outros. 
Jehiel tocava instr. de corda, Azaph os 
címbales, Benaia e Jaaziel trombetas. 
Os sacerdotes e levitas instruíam os 
filhos no canto e na arte instr., sendo 
distribuídos os homens da tribo de 
Levi, entre as outras, encarregados do 
culto; havia entre êles 4.000 cantores 
e instrumentistas sob as ordens de 
Azaph, Heman e Idithum; 288 esco
lhidos entre os mais hábeis serviam 
de mestres e chefes ae coros e orq. 
Os cantores e músicos eram divididos 
em 24 séries, cabendo a cada uma des
tas um serviço de 7 dias, dum sábado 
a outro, no tabernáculo de Jerusalém, 
antes do govêrno de Salomão.

Na inauguração do templo, todos os
4.000 cantores e músicos tomaram 
parte ativa (II Parai. V, 4 ss.). Com 
o desaparecimento do 1.° templo, a 
mús. caiu de seu esplendor; o longo 
cativeiro na Babilônia, de depravações 
orientais, alterou os costumes dos he
breus; as harpas, segundo lamenta o 
profeta, pendiam sem cordas dos ía
mos das árvores na margem do Eu- 
frates. Em 536 a. C., (I Esdras, II. 65), 
7337 regressaram p. a pátria, entre os 
quais 200 homens e mulheres que can
tavam e tocavam.
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Tinham os J. também sua música 
profana e danças, desde os primeiros 
tempos de sua hist.; usada nas festas 
e na mesa tinha seu lugar também 
nas cerimônias fúnebres, como se vê 
de Jeremias, IX, 17, 18. e da morte 
da filha de Jairo; prescreve o Talmud

de Job), S. Agostinho (Epíst. 131, ad 
Manerium) e outros sua metrificação, 
hoje perdida, como lamenta Lowth 
(De sacra poesia Hebraeorum praelect., 
ed.. Rosenmüller. Lipsiae, 1815): “A 
sorte da lingua hebr. é bem mais de
plorável (do que a da grega e rom .i.

Lilien: Formas difcrcntes do kinnor, e flauta dupla ("Die Bücher der Bibel” , Belim— 
Wien, B. Harz-Verlag).

que o mais pobre em Israel, na morte 
de sua mulher, não tenha menos de 
2 flautas e uma pessoa a chorar.

Canto e trombetas serviam na guer
ra e nos triunfos da vitória (Ps. 46). 
Partes da Bíblia tinham, segundo 
Phllon (De vlta Mosls, p. 006. H. Fran- 
cof.). S. Jerônimo (prefácio do livro

Privada das suas vogais ficou nw la 
e sem voz durante mais de 20 séc.; 
assim é quase impossível determinar 
de maneira precisa o núm. de sílabas 
de cada palavra, e menos ainda úe 
saber ao certo a sua duração ou quan
tidade.” Outros, recorrendo a vários 
fatores, entre os quais analogias com
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o árabe e sírio, procuram reconstruir 
ritmos, etc.

Os livros da Bíblia hebraica são 
acompanhados de acentos tônicos que. 
em núm. de 25, representam outras 
tantas formas de canto, aliás diferen
tes, segundo a nacionalidade ou proce
dência dos J. (v. Fétis, I, 443-464) .

Riemann resume como segue: "Os j. 
deram à mús. um papel importante 
no oficio divino. É provável que a mús. 
dos hebreus e os seus instr. venham 
do Egito; receberam a harpa, provà- 
velmente, por intermédio da Fenícia, 
como faz supor seu nome fenicio kin- 
nor. As harpas dos hebreus, porém, 
eram menores do que as dos egipeios, 
e de forma triangular. Outros instr. 
de cordas dos hebreus são o nebal (sal
tério), de 4 cantos e com caixa de

Lilien: Tocando o nebel ou nable 
(“Die Bücher der Bibel“ ; B. Harz-Verlag).

ressonância debaixo das cordas (como 
a sambuca babilônia); conheciam 
também a lira, a saber, na forma aper
feiçoada (hasur) com caixa de resso
nância à semelhança duma tartaruga, 
com braços a sobressaírem, e um trans
versal para prender as cordas, em lu
gar da elevação primitiva da lira 
assíria. De mais a mais, foram inven
tadas as coisas mais fantásticas sôbre 
os instr. de mús. dos hebreus, quando 
de fato sabemos dêles só pouco. Fo
ram ao ponto de atribuir-lhes, basea
dos em escritos talmúdicos, instr. de 
arco que, de certo, não tinham. Se 
possuiam instr. com braços e apenas 
3 cordas (schalischim) sem dúvida

eram alaúdes que conheceram no 
Egito... Entre os instr. de sòpro so
bressaem, como nacionais desde as 
épocas mais antigas, o schofar e keren 
(GRAV. p. 95), chifres de carneiros, 
usados no templo e dos quais não há 
vestigio entre os demais povos da cul
tura antiga. As trombetas direitas 
(schazozeroth), flautas (nekabhim, e 
outras menores: chalil) e os tímpanos 
manuais (toph) provieram sem dú
vida dos egipeios, como provàvelm. 
suas címbales (teltselim) e as matra
cas (mannim)” . GRAV., p. 95, n.° 8 
e 10.

O que chegou aos nossos dias é o 
cánto dos salmos que, aliás, entre os 
católicos, formam a parte mais notá
vel do Ofício Div., obrigatório para 
todo o clero; entre judeus e cristãos, 
os salmos pertencem aos cantos alter
nados (a cargo de dois coros). Os 
estudos de tribos J. no Yemen (Ará
bia), Babilônia, Pérsia, Síria, etc., por 
Idelsohn, tribos sem comunicações di
retas, levam a uma fonte comum há
2.000 anos atrás; da semelhança com 
os tons gregorianos dos salmos diz êste 
exemplo de recitação do Pentateuco 
no Yemen:

O tipo mais antigo da mús. ritual 
dos J. é a recitação de textos em prosa 
dos Livros sagrados, como do Penta
teuco, dos Profetas, de Ruth, etc., en
contrando-se no texto sinais acima 
ou em baixo das palavras, chamados 
ta’amim, i. é, acentos, para guiar o 
leitor. O manuscrito màis antigo com 
êsses ta’amim, do séc. 9.°, é conser
vado no Museu britânico de Londres 
(n.° 44.451); a interpretação dos si
nais variava de livro para livro; a 
escala era a do tetracordo, enquanto o 
género das preces tinha melodias mais 
desenvolvidas; assim os hazzanut, en
toados pelo canto, chamado chazzan. 
Não faltam melodias ricas que se tor-
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naram célebres, como o Kol Nidre, 
evocando o cantochão.

Além do canto ritual, os J. cultivam 
o profano, como o zmiroth, e o semi- 
religioso, como o Haggadah, a história 
do êxodo do Egito, sobressaindo o te
souro melódico da seita pietista Hasi- 
dim, do séc. 18, na Polônia e na Rús
sia. A Sociedade folclórica dos J. em 
Petrograd, fundada por Rimsky-Korsa- 
kov, reuniu 3.000 dêsses cantos, en
quanto Idelsohn elevou o seu "The
saurus of Hebrew Oriental Melodies" 
a 10 volumes, com cantos de Marrocos, 
do Yemen, de Boccahar, Pérsia, Pa
lestina, Polônia e outros países.

O notável compositor Salomone 
Rossi (f. 1628), um dos pioneiros da 
mús. de violino, escreveu mús. polifô- 
nica para as sinagogas, rompendo com 
as tradições j. Pelo ano de 1700, sina
gogas alemãs admitiram instr., órgão, 
coros nos serviços rituais noturnos das 
VI. feiras, não faltando a reação con
tra o que se apresentava como uma 
cristianização.

Nos séc. 19 e 20, os J. tomaram parte 
ainda mais ativa na música européia; 
assim os compositores Meyerbeer, 1791- 
1864; Halévy, 1799-1862; Mendelssohn, 
1809-47; Offenbach, 1819-80; K. Gold
mark, 1819-80; Gustav Mahler, 1860- 
1911; A. Schonberg, n.° 1874; E. Bloch, 
n. 1880; Darius Milhaud, n. 1892; G. 
Gershwin, 1898-1937; A. Copland, n. 
1900, e os artistas e regentes Joachim, 
Kreisler, Heifetz, Menuhin, Godovsky, 
Schnabel, Damrosch, Bruno Walter, 
Klemperer, Szenkar, Myra Hess, Ser- 
kin, etc.

LIT. — Idelsohn, Jewish Music in 
its Historical Development, 1929; — 
Finesinger, Music Instruments in the 
Old Testament, 1926; — Idelsohn, Pa- 
rallelen zwischen gregorianlschen und

hebraisch-orientalischen Gesangswei- 
sen (Zeitschrift f. Mus. Wissenschaft, 
IV ); — id., Parallels between the Old 
French and the Jewish Song (Acta Mu- 
sicologica, V, n.° 4; VI, n.° 1); — Sa- 
minsky. Music of the Ghetto and the 
Bible, 1935; — Salesky, Famous Musi
cians of a Wandering Race, 1927; — 
Richard Wagner, Judaism in Music, 
1850; trad. 1910; — Fétis, Hist. Gén. 
de la Musique, I, 369-476; — Abrah. 
Cahen, Hébreux (Lavignac, Encycl. 67- 
76); — Eric Werner, Notes on the atti
tude of the early church fathers to
wards Hebrew psalmody, Cincinnati. 
1943; — idem. Preliminary notes for 
a comparative study of Catholic and 
Jewish musical punctuation, Cincin
nati, 1940; — Herbert Loewenstein. 
Hochmath hamusikah bim’koroth 
y’hudiim mehameáh X  w’ad hameáh 
XVII, Tel-Aviv (o autor).

JULAJULA, flauta de som lúgubre 
dos indios kollas.

JUNHO, sexto mês do ano, consa
grado ao S. Coração de Jesus, a quern 
se dedicam homenagens, ladainhas e 
cantos especiais durante todo o mês.

JURUPARY, “dança dos índios ua- 
pés que celebram em honra do gênio 
do mal, donde lhe veio o nome. Esta 
dança é executada ao som de uma bu
zina de torés. Os instrumentos que 
servem nesta cerimônia são sagrados 
e guardados longe dos olhares femi
ninos. As mulheres não podem ouvir 
os sons dêstes instrumentos e se vêem 
forçadas a retirar-se para a extremi
dade da floresta.’’ (Costa Gondim).

JUSTO, exato, direito, têrmo empre
gado dos intervalos, da afinação, da 
interpretação, etc.

JYBA BABOCA, J. BABUCA, JY- 
BABOC, bodas, dança dos tapuias (C. 
Gondim).
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K
KABARO, t a m b o r i l  abessínio; 

GRAV. p. 5, n.° 3.
KABIR TOURTI, mandolim turco.
KACCHAPI, harpa siamesa; — K.AC- 

CHAPIVINA, muito usado na Bengala; 
tem caixa sonora em forma de cabaça 
com 5 ou 7 cordas de aço.; v. Índia.

KAÇIBA ARRAY, flauta árabe.
KADHIB, KADIBA, flautim árabe.
KAFZAB, KASIB, KESARAT, instr. 

musical indeterminado dos árabes.
KAGOURA FOUYE, jap., flauta 

(fouye) clássica de 6 orifícios, chama
da p. japoneses de “ jôgo dos deuses"
(kagourah) ;  usada principalmente p. 
fins religiosos.

KAHALAY ou KOMBU, buzina da 
Índia.

KAIMAN, "dança dos índios mehi- 
nakus; deve ser a dança do aligator, 
caimão.” (C. Gondim).

KAIRATA-VINA, instr. hindu de 6 
tastos e 4 cordas.

KÂKA-VINA, ou KASCHA-V., instr. 
moderno da índia, com 5 ordens de 
cordas simpáticas de latão, e outra su
plementar, havendo segunda caixa so
nora coberta de fina pele.

KAKÔO, KAKO, peq. tambor ja
ponês.

KAKOUGOTO, saltério japonês de 
25 cordas.

KALABIS, dança dos gregos ant. 
no templo de Diana; — KALABRIS- 
MOS, ant. dança militar dos gregos.

KALAMA. flautim da índia, de cana, 
com sete orifícios; a extremidade in
ferior está cortada com bico de pena.

KALAMAICA, ou KARAMAICA, dan
ça húngara a 3 tempos, em movimento 
animado.

KALEND/E ou CALENDjE, abrev. 
Kal., lat., o 1.° dia de cada mês roma
no. são citadas diariamente no canto

ou na leitura do martirológio na hora 
canônica chamada Prima.

KALENSTES, dança guerreira dos 
gregos antigos.

KALINDA, CALINDA ou KA LENDA, 
dança grega.

KALINIKOS, gr., dança grega, com 
canto.

KALLISTE-ORGANON, espécie de 
fisarmônica feita, em 1827, por Sil
vestre .

KALOTU, "flauta. Tem numa das 
extremidades uma bola de cêra, na 
qual se abre um pequeno canal. Divi- 
dindo-se em 4 partes, na última quar
ta parte acham-se 4 buracos para o 
indicador e médio de cada mão. Al
gumas vêzes o cilindro é feito em 2 
metades coladas ou grudadas com 
cêra e enroladas com fios de algo
dão. A boquilha apresenta a forma 
de rampa (flageolet). É uma flauta 
muito bem feita, seg. afirma Steinen. 
Pronuncia-se êste nome como em 
francês kalentou" (C. Gondim).

KALUMET, dança guerreira dos ota- 
gos e sakis do Canadá.

KAMANCHA, espécie de guitarra 
hindu.

KAMINA, instr. hindu de 21 cordas, 
provido, às vêzes, de outras suplemen
tares.

KAMMER, al„ câmara; — Kammer- 
musik, música de câmara; — Kammer- 
ton. diapasão normal; v. a letra a.

KAMPOUK (da Birmânia), instr. 
formado por 19 caules de bambu de 
28 a 30 cm., batidos por peq. martelos; 
— KAMPOUK MALAIO, gong formado 
de 2 discos de metal, um encaixado no 
outro, e suspensos em cordas de metal 
ou de sêda, mas mantidos a distância, 
para não se confundirem com as vi
brações; — KAMPOUK SIAMÊS, har-
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mônlca de peq. pranchas de metal ou 
de madeira colocadas sôbre uma caixa 
sonora da forma de um minúsculo 
sofá.

KAMRETE, instr. musical Indetermi
nado dos árabes.

KA MS A ou NURSINGH, trompa 
curva, de bronze, afinada em dó e 
usada nas regiões do Nilo.

KANIH, instr. de madeira, triangu
lar, com 7 cordas e com uma cabaça 
para reforçar o som.

KANON, al„ a) cânone, v. êste; — 
b) forma musical da Birmânia; v. 
esta.

KANUN ou QANOUN, espécie de sal
tério dos árabes de Túnis e Alexan
dria, com 75 cordas; pode ser conside
rado o kinor dos hebreus, a kynnira 
dos gregos, o polyplectrum atribuído 
a Guido de Arezzo, e a primeira forma 
da espineta; — instr. hindu, idêntico 
com katyana-vina ou svará-manâala.

KANSARA, gongo batido por baque
tas, usado nas cerimônias rellg. da 
fndía.

KANSI, peq. gongo hindu.
KÁNTELE, atualm. harpu, harpa 

finlandesa em forma de saltério de 5 
cordas, sôbre uma tábua de ressonân
cia. Pelas cordas antigm. de crina re- 
cebau o nome de vanski-kântéle. É o 
instr. clássico para acomp. das ant. 
runas escandinavas; o caráter dos 
cantos rúnicos não consiste só na sua 
tonalidade, mas também no ritmo 
de 5/4.

KANOUN, instr. de cordas; v. Ará
bia.

KAOTARI, antiquíssimo instr. de 
corda da ilha de Lioukio; v. Japão.

KAó-T’OÜNG, corneta chinesa de 
sinal.

KAPELLE, al., capela; — Kapeü- 
meister, mestre-capela, regente; K. 
tem também a significação de banda 
de música.

KAPRIA (KARPÉA KARPOIA), 
dança militar dos gregos antigos.

KARABO, peq. tambor egípcio.
KARAMAICA ou KALAMAICA, dan

ça húngara a 3 tempos.

KARANA, KARNA ou KURNA, grd. 
trombeta da fndia.

KARA-TALA, ou KHARA-TALA, cim- 
balos sagrados da índia.

KARKABET, ár., castanholas ma- 
ghrebinas (Arábia).

KARNAIA, espécie de oboé do Tur- 
questão.

KARNIX, ant. clarim das Gálias, 
com a forma duma cabeça de animal.

KARNOU, clarim das Gálias, cuja 
forma lembrava a primitiva caracola 
(buzina) marina.

KARÚTO, “ flauta que diversas tribos 
dão ao méni dos bakalrls (Stelnen). 
Esta flauta toma ainda conforme a 
tribo, os seguintes ryomes: kolutá, 
kulutá, kulutu, kuruá e kuruta.”  (C. 
Gondlm).

KASTACHOK, dança ucraina de an
damento vivo.

KATHIANA-VINA, sinônimo de ka- 
noun, v. êste.

KATROS, KATHROS, harpa dos he
breus.

KATTJAPPIE, instr. malalo, de 8 
cordas dedilhadas com a mão direita.

KATYANA-VINA, idêntico com ka- 
noun; v. índia.

KAVALLERIEMUSIK, al.. banda 
(militar) de cavalaria.

KAYí, o corpo da vina; v. índia.
KEBAR, psq. tambor abessinio e 

árabe, golpeado pela mão; talvez idên
tico com kabaro. GRAV. p. 5,3.

KEBYR-TOURKEY, guitarra egípcia 
de 8 cordas.

KEFF, ar., golpes rítmicos das mãos, 
usados pelos árabes, sendo produzido 
um estampido pelo ar encerrado entre 
as mãos.

KEIRMINE, ou KEIRUINE, tímpano 
irlandês em forma de triângulo trun
cado, sendo as cordas feridas pelas 
pontas dos dedos.

KEKLIOK, “instrumento dos cama- 
cans, semelhante ao maracá dos tupis, 
porém menor que êste, o qual consiste 
em uma cabaça vazia, com um cabo 
de pau, cheia de pedrinhas (G. Dias).”
C. Gondlm.
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KEMÂN. a) primitivo violino turco, 
com 3 cordas; é de procedência persa;
— b) arco do kemangêh.

KEMANDJE, KEMANDGEH, ou KE-
MANTSCHE, nome árabe dum gênero 
de Instr. de procedência persa: íe. 
a'gouz, viola antiga com noz de côco 
partida ao meio, e cabo cilíndrico para 
as cordas. O pé de ferro é apoiado 
no chão; as 2 cordas são friccionadas 
por um arco nas mãos do mús. sen
tado no chão; — Jc. farkh, meia viola, 
redução da k. a’gouz (adjouz); — k. 
roumy, viola grega, instr. de forma di
versa e cordas em número diferente.

KEMKEM, pandeiro egípcio de for
ma quadrada alongada e ligeiram. de
primida sôbre as bordas unidas em 
ângulos agudos; é citado na Bíblia.

KEN, "instr. dos índios do Amazo
nas, feito de taquara-açu, que produz 
os sons roucos e lúgubres da corneta 
(S. A. Nery)” . C. Gondim.

KENA, flauta; v. qena.
KENNER. al., perito, conhecedor (da 

mús.).
KEONKEM, tambor egípcio.
KEON-KIN, kin de bôca, instr. chi

nês análogo à guimbarda.
KERANIM, clarim sagrado dos he

breus.
KERAR, primitiva lira; v. Abessínia.

— GRAV. p. 5, n.° 4.
KERAS, gr., a) chifre; — b) vaso 

para beber; — c) corneta idêntica 
com o keren dos hebreus.

KAS ou KASAT, címbalos ou pratos 
dos árabes.

KASIB, v. kafzab.
KASS, ou KASSUTA, tamboril índio, 

dum tronco ôco de palmeira.
KASSO (KORA), espécie de harpa 

na Senegâmbia africana, com 20 cor
das de fibras de planta e caixa har
mônica em forma de mela cabaça.

KASSUTO ou KAFFUTO, instr. do 
Congo, consistindo numa caixa larga 
de madeira, coberta por uma tábua 
com escavações.

KERAULOFONE, registro de órgão 
com bocal flautado, mas de disposição 
particular dos tubos de palhêta; subs

titui êstes que desafinam facilmente, 
e imita a fricção do arco nas cordas; 
invenção de 1851, por Dawson.

KERBAL, GUIRBAL, GIRBAL, instr. 
árabe de percussão.

KEREN, buzina de vaqueiro dos he
breus para anunciar o jubileu. GRAV. 
p. 93,3.

KERMA, instr. de sôpro dos árabes.
KERRENA, trombeta de 15 pés de 

comprimento, no Indostan.
KESARAT, v. kafzab.
KETOUT ou KAMPOUK, marmita 

sonora usada na China em orquestras 
populares.

KEY, ingl., clave.
KHALIL, peq. cornamusa dos árabes.
KHALIT, ant. instr. dos hebreus.
KHANH, tímpano da Indochina.
KHAN-DA, pedras sonoras da Indo

china.
KHANJANI, peq. tambor, usado pe

los mendigos da Índia.
KHARA-TALA, v. kara-tala.
KHARUJ, a corda mais grave do 

sitar.
KHASCHBAT, instr. árabe, parecido 

com a ant. lira de Orfeu.
KHEN, instr. de Siam, consistindo 

numa junção de 16 cortes de bambu, 
formando como que tubos de órgãos; 
v. Indochina.

KHETMA, final da salmodia ánbe; 
v. Arábia musical (Magreb).

KHEW, nome genérico das campai
nhas no telhado dos templos da Índia.

KHLOVIE, flauta siamesa.
KHOANA, flauta dos índios kollas, 

de som doce e enternecedor.
KHOL, ou KHOLE, tambor hindu, 

de barro, chamado também de mir- 
deing.

KHORADAK, um par de tambores 
da Índia, tocados unidos, com a mão.

KHUDRA GHANTA, campainhas de 
bronze, na Índia, usadas para reforçar 
o ritmo das danças.

KHUDRA KATTIAUNA-VINA, do gê
nero do kanoun.

KHUNTRSE, tamboril de músicos 
ambulantes na Bengala.
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KHYAL, forma musical do Hindos- 
tan que lembra o rondó.

KICARAH, antiga lira da Núbia.
KIDETE, flauta de ponta, de 4 ori- 

ficlos, oriunda da Africa.
KEEBER, espécie de tambor árabe.
KIELFLUGEL, al., um dos predeces

sores do piano.
KIFFAR, v. kissar.
KILARINETE ou ANJOMARA; cla

rineta de Madagascar; v. Africa mu
sical.

KILEK ou KILECK, lira russa.
K’IN, antiqiiíssimo instr. chinês do 

gênero dos saltérios, com 5 a 25 cor
das de sêda; chamado em inglês scho
lars lute.

KIN, instr. da India, em forma de 
navio; lembra o k’in chinês.

KINANDA, v. balafo.
KINANDO, instr. de 11 ou 12 cordas 

tocadas com ambas as mãos; é do gê
nero dos sanko.

KINDERCHOR, al., côro de crianças.
KING, instr. chinês de pedras afina

das e polidas. GRAV. p. 154,10.
KIN-KÉOU-KUO, oboé; v. Birmânia 

musical.
KINNARI-VINA, instr. clássico de 5 

cordas da índia, parecido com o esrar; 
v. índia.

KINNERY, harmônica aperfeiçoada 
nas índias, de caixa pintada, sôbre a 
qual aparecem 15 a 17 lâminas de 
metal, afinadas diatônicamente. São 
tocadas com baquetas que terminam 
numa bola de metal, marfim ou ma
deira, às vêzes forrada de lã.

KINNIN, harpa árabe.
KINNIRA, KINNOR, KENNER, KES- 

SER, KISSAR, a harpa dos hebreus e 
árabes, o trigono dos gregos. A maior 
das 9 cordas colocadas obliquamente, 
formava um dos lados do triângulo. 
As cordas eram dedilhadas com a mão 
direita, ou tocadas com baqueta. 
GRAV. p. 95.» e 333.

KINNO-KOTO ou SCHIGUENKINE, 
saltério japonês de 7 cordas.

KINROTH, raiz síria e caldaica de 
kinnor.

KIó. v. China musical.
KIOU-KIN, nome chinês da guim- 

barda.
KIOUS, timbal de estanho dos ára

bes.
KIPPOUR, recitativo judaico de es

tranhas formas musicais.
KERAN, KIREN, mandolina árabe.
KERCHE, al., igreja; — Kirchenmu- 

sik, música de igreja; Kirchenmusika- 
lisches Jahrbuch, “Anuário de Música 
Sacra” (de Haberl, com estudos va
liosos) ; — Kirchentõne, tons eclesiás
ticos (gregor.).

KERINGHIE, instrumento de percus
são dos sousones, feito do tronco de 
árvore.

KERISIENE, instr. jap. de 3 cordas.
KERTANAM, forma mus. da índia 

que lembra a sonata.
KISSAR, lira dos etíopes e berberes, 

de 5 cordas tocadas por plectro; de
ram-se-lhe também os nomes de kesser, 
kiffar, kussir e kicaraho kitarah; v. 
kinnira.

KITARAH, ketarah, kittaros, koui- 
tra, chetarah, v. cítara, nebel e kitra.

KITRA, instr. marroquino, pareci
do com a guitarra espanhola.

KI-WEIN, gongo; v. Birmânia mus.
KKASPICHAQUI, ant. flautim agu

do dos índios kollas.
KKEHUITA PUTUTO, trombeta pri

mitiva dos indios kollas.
KLAM EL DJAD, ar., mús. religiosa; 

KLAM EL HAZEL, ár„ mús. profana; 
v. Arábia (Maghreb).

KLANGFARBE, al., ("côr do som” ) , 
timbre, colorido; v. aliquota.

KLAPPE, al., chave dos instr. de so
pro.

KLARINETTE, al., clarineta (v. 
esta).

KLAVIATUR. al., teclado.
KLAVIER, al., piano (de armário).
KLEIN, al., pequeno; kleine Flõte, 

flautim; — kleingedackt, v. gedackt.
KLOIE, flauta da Indochina.
KNABENCHOR, al., côro de me

ninos.
KNIE. al., joelho; Kniegeige, viola di 

gamba.
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KNOSSIA, dança dos gregos antigos.
KOAN, espécie de oboé chinês, de 

ébano ou marfim.
KODOWO-GAUOLO, guitarra primi

tiva do Sudan, de 4 cordas, tocada 
com plectro.

KOKIU ou KOKIOU, espécie de vio
lino japonês; v. Japão.

KOKOUN, instr. de corda da Coréa; 
v. Japão.

KOLA. dança militar, com espadas 
nuas.

KOL-KARNA, trombeta bíblica.
KOLLEKTIVZÜGE, ai., dispositivo 

para o funcionamento dum grupo de 
registros do órgão.

KOLLO, nome japonês do che (v. 
êste) dos chineses.

KOLORATURARIE, ai., v. aria.
KOMA-FOUYE, instr. clássico de 6 

orifícios de procedência jap. (koma, 
coréa; fouye, flauta).

KOMBINATIONS-PEDALE, al., dis
positivo para o funcionamento de gru
pos de registros para o pedal do ór
gão.

KOMBU, trompa índia parecida com 
a lure dos escandinavos.

KOMETICKÉ, dança pop. dos gre
gos antigos.

KOMISCHE OPER, al., ópera cômi
ca, ópera bufa.

KOMMA, al., v. coma.
KOMOS, dança estimada pelos gre

gos antigos.
KOMPONIST, al., compositor musi

cal.
KONG-THÔM, jôgo de timbales; v. 

Indochina; — KONG-TOCH, idem; — 
KONG-YAI, gongo; v. Birmânia mus.

KONTAKION, canção de Bizàncio.
KONTRABASS, al., contrabaixo.
KONTRAPUNKT, al., contraponto.
KOO, a) tambor chinês; — b) gui

tarra de luxo dos japonêses.
KOPPSTIMME, al., "voz de cabeça” ; 

falsete.
KORA, harpa mandinga formada de 

meia cabeça bastante grd., com uma 
membrana colocada nas bordas. Tem 
6 a 16 cordas de tripa e representa a 
antiqiiíssima harpa egípcia; v. Africa.

KORNETT, al., cornetim; v. êste.
KORTAL, um dos mais ant. instr. 

de cordas ponteadas da índia.
KORRO, ant. harpa ou lira árabe.
KOSSAB, flauta árabe.
KOTO, espécie de saltério do Japão.
KOTSCHINCHINA, v. Indochina mu

sical.
KOU, tambor chinês suspenso, de 

15 variantes, tendo o maior 5 m. de 
circunferência.

KOUA, nome dado pelos índios ao 
arco.

KOUÁN, KWAN-TZE ou PIL-LI, es
pécie de flautim chinês provido de pa- 
lhêta, com 7 orifícios na parte supe
rior e outro na inferior.

KOUÁN,-TZÈU, instr. chinês de lln- 
güeta, barulhento.

KOUITA, flauta abesslnla, chama
da também agada, ou agheda; tem 
palhêta à maneira da clarineta.

KOUGWANG, instr. de Slam que 
consiste numa série de bolas metáli
cas agitadas.

KOUITRA, guitarra de Tunis, com 
8 cordas duplas que, aliás, só produ
zem 4 sons. O nome lembra o da cí
tara.

KOUNDYEH, violino procedente de 
Serra-Leona, cuja caixa é formada por 
meia cabaça com uma membrana so
bre as bordas; o arco, dobrado de um 
ramo de árvore, é munido de crinas.

KOUNG, v. China musical.
KOUSSER, a) instr. japonês de 4 

cordas, de longo colo de 14 tastos, e 
de corpo sonoro octogonal de desenho 
elegante; — b) instr. Jap. de 4 cordas 
tocadas com plectro.

KOUWAN-TEKI, flauta traversa 
dos japonêses.

KOUWINE, tambor da índia, com 
caixa de latão.

KOYOLl, cabaça com pedrlnhas; v. 
México.

KRAKEB, castanholas árabes; v. 
Arábia (Maghreb).

KRAP, castanholas de bambu, em 
Siam.
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KRATZZITHER, al., v. Scheitholzzi- 
ther.

KRENA, flauta de bambu, dos ín
dios. A embocadura parece-se com a 
do antigo lu chinês; tem 6 orifícios.

KREUZ, al., sustenido; — v. diesis.
KRINON, dança dos coros nas anti

gas tragédias gregas.
KROME, v. bouang.
KROMONG, carrilhão chinês de 10 

gongos em suporte de madeira.
KRONSTHJRON, dança cômica e sa

tírica dos gregos antigos.
KRUMMER ZINK, al., v. Zink.
KRUMMHORN, al., cromome, fr., 

cromorno ou cornamuto torto, it., ou 
simplesmente storto, a) lnstr. de sô- 
pro, antiquado, construído em analo
gia com as 4 vozes do côro misto; — 
registro de órgão.

KSHUDRA-KATYANA-VINA, gr. vl- 
ha da índia, tocada com 2 plectros.

KUARA-PUARA, flauta de pedra, 
antiga, em Guatemala.

KUFFIR, KUSSIR, CUSSIER, QUS- 
SIR, harpa árabe de forma oval e com 
5 cordas.

KUITRA, guitarra mourisca.
KULKUL, trompa de chifre, dos 

araucanos.
KULTRUM, lnstr. de percussão dos 

araucanos.
KUNDUNDÊ, "uma das peças de 

dança dos índios do Peru (M. Brum” .
C. Gondlm.

KUNJERRÊ, ou KUNJERRY de 6 ou 
7 cordas, lnstr. de arco, de procedên
cia hindu.

KUNKÜLKAWE, lnstr. de corda dos 
araucanos.

KUNTCHUNG-COCAUN, "porta-voz 
feito do Invólucro da cauda de tatu 
grande, para chamarem uns aos ou
tros nas florestas. O tatu grd., conhe
cido pelo nome de tatu-canastra, é o 
mesmo tatu-açu Indígena.” (C. Gon- 
d im ).

KUNYA-MARAKA, "festa que os 
kumayurás fazem quando colocam o 
Uluri nas meninas". (C. Gondlm).

KUSSIR ou KUSSIER, lnstr. turco 
de 5 cordas sôbre pele colocada nas 
bordas de uma caixa de madeira.

KUZO, lnstr. árabe de percussão.
KWAN-TZE, v. kouan.
KWETZ, flauta etíope; v. agada.
KYNNIRA, Ura de 11 cordas, citada 

por Plutarco.
KYRIALE, Uvro litúrgico que con

tém os cantos da Missa, cujo texto 
não varia, a começar com o Kyrie. 
Destinavam-se êsses cantos, antigam., 
ao povo, mas as melodias simples, des
de fins do séc. 9, tornaram-se mais 
ricas, passando, então, para o côro 
de cantores. Continuam representadas 
no K. as três línguas, que se liam ao 
alto da cruz de N. Senhor, o latim, 
o hebraico (amen, Sabaoth, Hosanna) 
e o grego (Kyrie eleison) que, até 
fins do séc. 3, era a lingua Utúrgica 
de Roma.

Fazem parte do K„ além do Kyrie, 
o Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus 
e Agnus Dei, dos quais em particular 
Gloria e Credo foram cantados, em 
multas igrejas, na língua grega. Du
rante séculos, ainda numa edição de 
Strasburgo, do ano de 1511, os 6 can
tos supra não formavam conjuntos, 
mas vinham a princípio todos os Ky
rie, depois todos os Gloria, etc., e a 
edição oficial (Vaticana) autoriza ex
pressamente os cantores a trocarem 
um por outro, com a única exceção 
dos cantos dos dias feriais.

Só um ou outro grupo mostra certa 
unidade musical; esta é inconfundí
vel no 1.° grupo, a Missa de Páscoa, 
trabalhada sôbre motivos próprios da 
festa; em outras, a afinidade entre as 
partes é muito menor.

A ordem seguida na Vaticana é pela 
categoria da festa e pelo ano litúrgi
co: 1.° Tempo pascoal; 2.° festas so
lenes (Kyrie fons bonitatis); 3.° fes
tas solenes (Kyrie Deus sempiterne) ;  
as 5 seguintes para festas dúplices, 
levando, de acôrdo com os ant. tropos, 
êsses títulos; 4.° Cunctipotens Genitor 
Deus; 5.° Kyrie magnae Deus poten- 
tiae; 6.° Kyrie Rex Genitor; 7.° Ky-
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Tie Rex splendens; 8.° de Angelis (a 
mais popular); 9.° (cum jubilo) e 10.° 
(Alme Pater) são p. as festas da SS. 
Virgem; 11.° (Orbis factor) para os 
domingos do ano; 12.° (Pater cuncta) 
e 13.° (Stelliferi Conditor orbis) p. as 
festas semidúplices; 14.° (Jesu Re
demptor) p. as oitavas; 15.° (Domi- 
nator Deus) p. as festas simples; 16.° 
p. os feriados; 17.° p. os domingos do 
advento e da quadragésima (com ou
tro Kyrie ad libitum; 18.° p. as férias 
do advento e da quadragésima.

Seguem 4 melodias do Credo e vá
rios “cantus ad libitum”, a Missa de

Requiem, os tons da Missa, etc. e al
guns hinos. Algumas dessas missas já 
eram cantadas, pelo menos, no séc. 10.

KYRIE ELEISON, lat.. Senhor, ten
de piedade, é rezado ou cantado pelo 
celebrante da Missa depois do lntrói- 
te, 3 vêzes, com 3 Christe eleison, e 
mais 3 K .e. É de origem oriental, com 
melodias de beleza admirável. É reza
do ou cantado também nas ladainhas, 
nas preces do Ofício e em muitos for
mulários litúrg., embora sem repeti
ções. — Lit. Domin. Johner-. Erklä
rung des Kyriale (Ratisbona, 1933).
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L
L„ abreviação alemã por linke 

Hand, mão esquerda.
LÁ, 6.a nota da escala de dó maior.
LABBRO, it„ lábio; cantar à flor 

dos lábios (di labbra) se diz de canto 
multo suave.

LÁBIA, solércia, fala melíflua; com 
l., canto afetado.

LABIAL, relativo aos lábios.
LÁBIO, a) parte externa e contor

no da bôca; — b) aresta da peq. aber
tura na parte Inferior dos tubos de ór
gão chamados flautados, contra as 
quais se refrange o vento produzindo 
o som; daí a expressão: tubos ou flau
tas labiais.

LADAINHA, Litaniae, lat., conjunto 
de invocações e pedidos que costumam 
ser rezadas ou cantadas alternadam. 
Baseia-se no costume profundam, hu
mano de, nas afirmações do amor, da 
lealdade, gratidão, etc., usar repetidas 
vêzes, novas expressões. A mais po
pular, inúmeras vêzes posta em mús., 
é a de N. Senhora, l. lauretana, ha
vendo outras ao Coração de Jesus, ao 
SS. Nome de Jesus, a S. José, a Todos 
os Santos, além de lad. de devoção 
particular (como a S. Antônio, etc.) 
que precisam de aprovação especial. 
Na composição musical dlstinguem-se 2 
gêneros; a) de melodia Igual para tô- 
das as Invocações e respostas; — b) de 
música variada, — forma mais artís
tica —, de acôrdo com o sentido das 
palavras. — “A riqueza dos Benditos 
e Lad. — escreve R. de Almeida (1. 
c, p. 131) é inestimável no Brasil. São 
sempre de origem erudita... Neles, 
o papel do povo não é criar, mas de
formar . . .  Cantam de ouvido as pala
vras, e então as latinas são deturpa
das quando não traduzidas por asso- 
nància.”

Lu£TARE, lat., "alegra-te” , nome da
4.“ dominga da quaresma, em que o 
intróito começa com esta palavra; 
transparece nesse dia a alegria pela 
salvação; a côr roxa dos paramentos 
pode ser substituída pela rosácea, o 
órgão pode tocar; neste dia, o Papa, 
desde o séc. 11, benze uma rosa de 
ouro que remete a quem julgar digno 
(Rõwer).

LAGE, al„ posição (dos dedos no 
violino, etc.).

LAGHVI é a klnnari-vina de forma
to pequeno; v. tndia.

LAHUT, v. alaúde.
LAI, título de composições trovado- 

rescas da Idade Média.
LA LA, LA LA, expressão na toa

da para fazer adormecer as crianças, 
e em muitos cantos; é antiquíssima, 
seg. se depreende de Pérsio (Sat. 3): 
Et similis regum pueris papare mima- 
tum | Poseis, et iratus mammae LALA- 
RE recusas.

LALIBALÁ, LALIBALOTH, corpora
ção de cantores; v. Abessinia.

LAMBUTUM, lat., alaúde.
LAMENTAÇÃO, queixa, expressão 

ou canto de mágoa; — lamentações 
de Jeremias, à vista da destruição de 
Jerusalém em 586 ou 588 antes de 
Cristo. As várias estrofes começam 
com uma letra do alfabeto hebraico 
que, na versão latina, é mantida, sen
do cantada como inicio: Aleph, Beth, 
Ghimel, etc. As l. pertencem ãs péro
las de subido valor do canto gregor. 
e são cantadas no Oficio dos últ. dias 
da Semana Santa.

LAMINA, chapa delgada de metal, 
necessária na construção de harmó
nios, etc.

LAMNACÉAH, têrmo bíblico, chefe 
de orquestra; — L. guitith, virtuose 
em Instrumento de corda.
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LÄNDLER, al., a) ant. nome da val
sa lenta; — b) na mús. instr., um dos 
tipos característicos para ritmos, me
lodia e andamento. Teve como Imita
ção na França a tirolienne.

LANGELEGEN, cítara horizontal 
dos camponeses da Noruega.

LANGORONY, tambor; v. África 
musical (Madagascar).

LANGSAM, al., lento.
LANGUENDO, LANGUENTE, LAN

GUIDO, it., queixoso, lânguido.
LANI ISOMA ELEGANS, v. ave.
LAOS, v. Indochina musical.
LA PA, peq. clarim da China, tendo 

multo estreita a extremidade do t»bo 
superior. Os clarins chineses, geralm., 
têm no melo do tubo uma Doxa ae 
cobre, destinada a facilitar a pressão 
da boquilha contra os làblos.

LARGA, lat., a) nome. dado no séc. 
14 a 15 a uma nota mais longa ainda 
do que a máxima, distinguinao-ss des
ta por maiores traços horizontais; — 
b) posição l., v. posição.

LARGANDO, SLARGANDO, ALLAR- 
GANDO, lt., tornando o andamento 
mais lento, multas vêzes ligado ao 
crescendo.

LARGHETTO, it., diminutivo de 
largo, port. e lt., o andamento mais 
lento de todos que só pode ser exce
dido pelo molto l. que, no entanto, sai 
no mesmo. São raras as composições 
de andamento só 2.; para trechos, é de 
multo efeito.

A indicação pouco 2., modificação 
moderada do andamento principal, 
em sl é um tanto indefinida.

LARIDÔN, nome antiquado da flau- 
ta-baixa.

LARIGOT, fr., a) o ant. flagelot que 
corresponde ao flautim, ao flavlol ca
talão e à chistua vasca; — b) registro 
de órgão, chamado em francês dou- 
blette ou petit nasard; peq. quinta 
de 1

LARINGE, órgão principal da fo
nação, análogo, como instr. musical, 
aos tubos (de órgão) com llnguetas, 
substituídas pelas cordas vocais.

LARINGEO, LARINGIANO, referen
te à laringe; — laringite, inflamação 
da laringe; laringologista, especialista 
de tratamento da laringe; — laringo- 
plegia, paralisia da laringe; — larin- 
goscópio, aparelho para exame da la
ringe.

LATIM, a língua universal da ciên
cia e da liturgia; língua exclusiva do 
cantochão, salvo expressões fixas em 
grego e hebraico.

LAUD, v. alaúde.
LAUDA, SION, SALVATOREM, lat., 

admirável hino de S. Tomás de Aqul- 
no, cantado como seqüência na Missa 
da festa do Corpo de Deus. Uma das 
estrofes aparece no manuscrito gre- 
gor. ae 1*90, da Bibl. Nac. do Rio, 
com expressiva variante, consistindo 
numa única letra. Diz a edição oficial 
de hoje.

Quod non capis, quod non vides. 
Animosa firmat fides 
Praeter rerum ordinem.

(O que não compreendes, o que não 
vês, a fé corajosa afirma além da or
dem das coisas).

O manuscrito de 1490 diz:
Quod non sapis, quod non vides, 

(etc.), isto é: "O que não experimen
tas pelo sabor (gôsto) e o que não 
vês” . .. etc. Estão, pois, de um lado 
dois sentidos: paladar e vista; do ou
tro a fé, e não, como na edição usa
da hoje, inteligência e vista (coisa es
piritual, uma, material outra) contra 
a fé.

LAUDE, v. alaúde, laud.
LAUDES, lat., a) hora canônica que 

segue as Matinas, é composta de 4 
salmos, um cântico, capítulo, hino 
com versículo e antífona, outro cân
tico, o Beneãictus e oração; tôda ela 
é cantada, freqüentem., nas comuni
dades rei.; — b) aclamações, usadas 
no fim da sagração episcopal e bên
ção abacial.

LAUDI SPIRITUALI, it., a 3 e 4 vo
zes. 4 coleções editadas em 1583 na
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casa Al. Gardano, pelas Oratorianos 
de Roma.

LAURO SECCO, IL — it., madrigais 
a 5 vozes editados em Ferrara por V. 
Baldinl que, em 1383, publicou uma 
continuação sob o título II lauro ver
de, com madrigais a 6 vozes.

LAUTE, al„ alaúde; — Lautenist. al., 
tocador de alaúde.

LAVA-PÉS, mandatum, lat., cerimô
nia da tarde de Quinta-feira Santa, 
lavando e osculando o Papa, o Bispo 
ou sacerdote, assistido por seus mi
nistros, o pé direito a 13 homens, 
geralm. pobres, que recebem uma es
mola. Êsse ato, comemorando o que 
Jesus fêz na última Cela, é praticado 
desde a mais remota antiguidade, não 
só nos conventos e nas Igrejas do cle
ro secular, mas também por impera- 
dores. O canto, nessa ocasião, é parti- 
cularm. expressivo.

LAYA-VAMÇI, flauta pastoril da 
Índia.

LAYE, fr., caixa de ar dos órgãos.
LE, a) artigo masc. francês; — b) 

art. fem. do pl. it., diante de vo
gais: 1’.

Lã, a) tamborzinho árabe; — b) 
peq. atabaque (tambor) dos negros do 
Brasil.

LEADER, ingl., mestre ou regente 
de concêrto.

LEBENDIG, LEBHAFT, al., vivo.
LECTIONARIUM, APOSTOLICUS, 

LIBER COMITIS, três denominações 
usadas na Idade Média para a cole
ção de epistolas que, na Missa, são 
cantadas pelo subdlácono ou leitor.

LECTOR, lat., leitor; clérigo que 
recita ou canta as profecias e algu
mas lições lltúrglcas.

LEGATO (leg.), it., ligado; — lega- 
tura, ligadura.

LEGGIERAMENTE (legg.), lt„ ligel- 
ram. — leggeretto, dimln. de leggiero, 
ligeiro; — leggerezza, leveza, agili
dade.

LEGISLAÇAO ECLESIÁSTICA SO
BRE MÚSICA NAS IGREJAS, v. músi
ca sacra.

LEGNO, it., vara do arco; col l , ba
ter sôbre as cordas com a vara do 
arco para efeito grotesco.

LEGOUM, tira de couro do nagâ- 
rith, instr. de percussão; v. Abessinia.

LEICHT, al., leve.
LEIDENSCHAFT, al., paixão.
LEIER, al., lira.
LEITMOTIV, al., motivo condutor, 

gula; motivo de precisão ritmica, me
lódica ou harmônica que, recebendo 
na primeira apresentação determina
do sentido, em tôdas as repetições tor
na a lembrar êsse sentido (persona
gem, situação, sentimento ou objeto). 
Foi levado por Rlchard Wagner a um 
princípio formal de suas óperas. Em 
Lohengrin, R. Wagner emprega mais 
de 40 L„ entre os quais os seguintes:

Seg. Rlemann, o predecessor talvez 
mais insigne de Wagner nesse terreno 
foi Karl Lówe em suas baladas. É es
quisito. no entanto, ter sido desperce
bida a grandiosa aplicação do L. por 
Beethoven na sua Missa Sòlemnis (v. 
esta).

LEITURA, a) ato ou efeito de ler; 
—b) primeiro conhecimento duma 
partitura ou parte; —c) (prim.) exe
cução duma peça para orientação ge
ral; — d) recitação no Ofício div. Na
l. de partituras orq. é indispensável 
saber substituir mentalm. a clave e ar
madura de acôrdo com o intervalo que 
vai ali a nova tonalidade.

LÉLÉ, gritos alegres; v. Abessinia.
LEMA, preceito escrito, usado nos 

cânones enigmáticos para guiar.
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LEMNA, gr., pausa breve na músi
ca grega.

LENTO, it. e port., idêntico com lar
go; non l„ não arrastar.

LEÕES, FESTA DOS DOZE — v. ne
gros.

LEPSIS, gr., guia indicador da or
dem na colocação dos sons; a hypa- 
toides, para os sons graves; mesoides, 
para os médios, e netoides para os 
agudos.

LEQSO, lamentação; v. Abessínia.
LEQUE, "maquinismo da guitarra, 

colocado na parte superior do braço, 
em substituição do cravelhal. Compõe- 
se de uma chapa metálica com tantas 
fendas quantas são as cordas do 
instr.; de cada uma dessas fendas sai 
um grampo onde se prende a extremi
dade da corda, e uma engrenagem 
movida por um parafuso comprido faz 
subir ou descer o grampo, a fim de dar 
a tensão necessária à corda. Da dis
posição dos parafusos, que saem ver
ticalmente da parte posterior da cha
pa como as varetas de um leque, pro
vém o nome que se deu ao maquinls- 
mo” . (Vieira).

LER MÚSICA, v. leitura.
LESTO, it. ágil, rápido.
LETI, v. Índias neerlandesas.
LETRA, a) cada um dos caracteres 

do abecedário; — b) tipo de impres
são; — c) versos ou palavras duma 
música; copla; — d) sinais gráficos 
dos sons musicais; — e) método ale
mão para indicação da altura das no
tas mediante traços sotopostos e acen
tos, etc.
Sub-Contra (olt. mais grave):

Dó a SI.
Contra-Oktav (oit. grave) :

D6 a SI.
Grosse Oktav (oit. grd.) :

Dô a SI.
Kleine Oktav (oit. peq.) : 

dô a si.
Eingestrichene O. (média) : 

dô’ a si’ .
Zweigestrichene O. (dobrada) : 

dô" a si” .

Dreigestrichene O. (tripla) :
dô"’ a si’” .
f) na grafia medieval do cantochão, 

letras isoladas tinham determinada 
significação, como c — celeriter, rá
pido; S. Notker (830-912) de S. Galo, 
deu a interpretação em sua Explana- 
tio quid singulae litterae insuperscri- 
ptione significent cantilenae (repro- 
iuzido por Gerbert, em Script. / .) .

LEVANTAR, v. começar um canto.
LEVE, de pouco pêso, delicado; acen

to leve, silaba leve (ou fraca).
LEVEE, fr., v. arsis.
LÉXICO, dicionário, a) técnico: 

dando em ordem alfab. as regras da 
arte musical, nomes e descrições dos 
instr., etc. — b) notas biogr. dos mú
sicos; c) — ambas as coisas, em l. 
universal ou enciclopédia musical.

O gênero mais ant. é o técnico, ao 
qual pertencem: Tinctoris: Termino- 
rum musicae dlffinitorlum (1474) ;
— janowka: Clavis and thesaurum 

magnae artis musicae (1701) ; — Bros-
ardi: Dictionnaire de musique (1703) ;
— Grassineau: Musical dlctlonary 
,1740) ; — Rousseau: Dictionnaire de 
musique (1767). Entre os mais recen
tes figuram: Koch: Musikalisches Le- 
xlkon (1802) ; — Gianellv. Dizlonario 
(1801) ; — Lichtenthal: Dizion. e bi
bliografia delia musica (1826, 4 vol.) ;
— Castil-Blaze: Dictionnaire de mus. 
moderne (1821) ; — Gerber: Histo- 
risch-biograph. Lexikon der Tonkünst- 
ler (1790-1792, 2 vol.) e Neues hist.- 
biograph. Lex. d. Tonkünstler (1812-
14. 4 vo l.); — Choron e Fayolle: 
Dict. hist. des musiciens (1810-1811. 2 
vol.) ; Fétis: Biogr. universelle des 
musiciens (1835-44, 2.a edição: 1860-65, 
8 vol. suplemento, por Pougin (1878- 
81, 2 vol.).

O l. mais antigo da classe c (univer
sal) é o de Walther : Muslkal. Lexikon 
(1732), seguido por Schilling: Univor- 
sallexlkon der Tor.kunst (1835-38. 6 
vol.) ; suplemento (1842) ; Gathy: Mu- 
sikal. Konversationslex. (1835, 3.“ ed. 
1873) ; — Irmãos Escudier: Dict. de 
musique (1844) ; — Gassner: Univ?r-
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sallexikon der Tonkunst (1845); — 
Bernsdorf : Neues Univ.-Lex. d. Ton
kunst (1856-61, 3 vol.) suplemento 
(1865); — Mendel e Reissmann: Mu- 
sikal. Konserv.-Lex. (1870-79, 11 vol.) 
suplemento (1883); — Paul: Handlex. 
d. Tonkunst (1883); — Grove: Dictio
nary oí music (1879-89, 4 vol. e supl.) ; 
— Riemann: Musik-Lexikon (1882, I a 
ed .); versões para o inglês, por Shed- 
lock, Londres, 1893-96; — francês por 
Humbert, Paris, 1896-99; dinamarquês, 
por Schytte, 2 vol. (1888-92).

No terreno da Música sacra são de 
valor: Kornmüller: Lexikon d. kirchl. 
Tonkunst (2 a ed. 1895). Wetzler und 
Welti, Kirchenlexikon.

No terreno blogr. os estudos de La 
Mar a, Imbert, Naumann, etc.

Tratam de músicos nacionais: Pe- 
drell: Diccionario biogr. de músicos y 
escriptores de música espan., port. e 
hisp. americ., antiquos y modernos
(1897); — Vasconcellos: Os músicos 
portuguêses (1870, 2 vol.); — E. Vi
eira: Dicionário musical; Viotti: Le
xikon der toonkunst (holandês, 1889, 
3 vol.); Broum e Stratton: British 
musical biography (1897), etc. v. di
cionários.

LEXIS, notação alfabética de mú
sicas.

LIBERA ME, lat., responso do Ofício 
dos Defuntos, cantado também fre
qüentemente no fim das missas reza
das, seguindo-se a aspersão da eça 
com água benta e a incensão da mes
ma. Além do canto gregor. há nume
rosas composições polifônicas dêsse 
responso.

LIBER COMITIS, lat., o livro das 
epistolas a serem cantadas na Missa, 
pelo subdiácono ou leitor; usava-se 
na Idade Média, além dêste titulo: 
apostolicus ou lectionarium.

LEBER X MISSARUM. lat., coleção 
de missas de mestres franceses, edi
tada por Jac. Modernus, Lyon, em 
1540.

LIBER GRADUALIS, lat., chamado, 
na Idade Média também de Gradalis 
e Gradualis; ê a coleção, com o res

pectivo canto gregoriano, das partes 
variáveis e invariáveis da Missa a se
rem cantadas pelo côro; aquelas: In
troitus, Graduale. Tractus, Alleluia, 
Offertorium, Communio; — estas: Ky
rie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei e as respostas ao canto do 
celebrante. O de Dom Pothier, publi
cado em 1883, serviu de ponto de par
tida para forte impulso dado ao can
tochão; tinha êste título: Liber Gra
dualis a S. Gregorio Magno olim or- 
dinatus, postea Summorum Pontificum 
auctoritate recognitus ac plurimum 
auctus, cum notis musicis ad maiorum 
tramites et codicum fidem figuratis 
ac restitutis, in usum Congregationit 
Benedictinae Galliarum Praesidis ejvs- 
dem jussu editus {1883). Teve nova 
edição em 1895.

LIBER MYSTERIORUM, lat., livro 
usado antigam., pelo celebrante da S. 
Missa, contendo o canon, collecta, se
creta e post-communio e os prefácios 
de cada Missa.

LIBER SACRAMENTORUM, outra 
denominação do liber mysteriorum.

LIBER SELECTARUM CANTIONUM, 
lat., motetes de Isaak, Josquin, Mou
ton, Hobrecht, Larue e Senfl, editados, 
em 1520, por Grimm e Wirsung na 
casa Peutinger, Nuremberg, é para li
vro de côro, em formato multo grande.

L1BICA, a flauta photinga ou lotina 
dos gregos.

LIBITUM, AD — locução latina: à 
vontade; abreviação: ad lib.

LIBRETTO, it., livrinho: folheto cem 
o texto de óperas, operetas, cantos 
extensos, etc.

LIBRO DE VIHUELA, de Don Luis 
Millan, com grande núm. de villanci- 
cos e romances viejos, com acomp. de 
guitarra em solfa; existe cópia na Bi
blioteca Nacional de Paris.

LIÇAO, a) explicação, preleção (na 
aula); — b) leitura de trechos da S. 
Escritura e de resumos biogr. de San
tos feita nas Matinas.

LICHANOS, gr., índice; corda indi
cadora; 1. hypaton, prlm. do tetracordo
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hypaton; I. meson, prim, do tetracor- 
do meson.

LIDIA, v. flauta.
LIDIANA, antiga flauta grega.
LlDIO, 5.° tom greg., de fâ a fá, 

com a dominante em dó, mas com si 
natural, embora multas vêzes baixado 
para si b. Usa dos motivos:

LIEBLICH, al., ameno, gracioso.
LIEBLICH-GEDACKT, al., registro 

flautado do órgão.
LIED, al., canção; união de poesia 

lírica, com música. É caracterizado 
pela singela divisão periódica A-B-A 
(2 partes diferentes, com a repetição 
da prim.). Em composições instr., esta 
forma, com 2 temas (na ordem I-II-I) 
pode ter as subdivisões seguintes: I 
(a-b-a); II (c-d-c) ; I (a-b-a) ; "é, 
talvez, a expressão mais bela da mús. 
Pelo menos, é a mais pura, a mais ín
tima". (D’Or, “Diário de Notícias” , 
Rio, 23-11-44).

L. ohne Worte, "canção sem pala
vras”, desde Mendelssohn substituí 
muitas vêzes o título ária, para peças 
instr. melodiosas, não multo extensas.

O L. ou é de estrofes, cuja melodia 
se repete, ou composto do princípio ao 
fim, com música descritiva. Deve a 
sua origem à oposição contra as árias 
da ópera ital., sendo seu principal cria
dor J. A. Hiller (1728-1804) ; v. ária.

LIEDERTAFEL, al., côro de homens, 
com tendências de vida social.

LIOAÇAO, junção ou união de pau
tas, acordes, registros de órgão, etc.

LIQADO, unido; notas ligadas não 
se interrompem.

LIGADURA, a) curva que, cobrindo 
duas notas ou mais, liga uma à outra. 
Duas notas do mesmo som, com l., 
não se repetem, sendo cantadas ou to

cadas como uma só; — b) l. grande, 
de trecho inteiro de música, considera 
êste como unidade; — c) l. em partes 
de violino, etc. quer que as resp. notas 
sejam tocadas com a mesma arcada;
— d) no órgão, a I. costuma unir tô- 
das as notas comuns entre acordes 
vizinhos. — v. abono.

LIGAR, unir notas, acordes ou tre
chos inteiros; v. ligadura.

LIGNEUM PSALTERIUM, lat., cla- 
quebois, fr., sticato, it., Strohfiedel, al., 
xilocórãeon, gr., instr. primitivo de pe
daços de madeira de vários tamanhos, 
armados sôbre rolos de palha e toca
dos com martelos de madeira.

LIGULA, embocadura blselada de 
uma flauta de ponta dos ant. roma
nos.

LIL, instr. de percussão da Babi
lônia.

LILI, instr. marcial dos mouros.
LILISON, instr. de percussão da Ba

bilônia.
LIMMA, semitono de Pltágoras; v. 

diesis.
LÍNGUA, a) órgão muscular da 

bôca, a cuja parede inferior está prêsa 
pela base, instr. de degustação, deglu
tição, canto e fala; — b) idioma.

LINGUAGEM, fala, dialeto, expres
são do sentimento e pensamento.

LÍNGUA LITÜRGICA, a língua usa
da nos Ofícios Div. da Igreja Cat., a 
latina.

LÍNGUA MUSICAL, a) a própria 
música que fala diretam. à alma; —
b) o Idioma que se canta e que cos
tuma ter vantagens e desvantagens 
(como sejam os sons nasais); passou 
o tempo de se julgar o português pouco 
próprio para o canto; em todo o caso 
está nas mãos do compositor subli
nhar vogais gratas, e deixar fraquezas 
de l. na penumbra.

LÍNGUA VERNÁCULA, a l., em que 
alguém nasce e se formou, é prescrita 
pela Igreja católica p. o ensino da 
Religião.

LINGUETA, a) pecinha chata e del
gada de uma série de instr. de sôpro;
— b) os principais registros de l. nos
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órgãos modernos são: clarinete, corne- 
inglês, comawAua, musette, oboé.

LINKE HAND, al.t mão esquerda.
LINON ASMA, canção fúnebre dos 

egípcios.
LINOR, canto rústico, ou fúnebre, 

dos gregos.
LIRA, primitivo instr. de cordas da 

Grécia; lyra, lat., lyre, fr., Leier, al. 
"Nos tempos mais remotos consistia 
simplesmente numa caixa de tartaru
ga servindo de caixa harmônica, co
berta do lado côncavo por uma pele 
ou uma prancheta muito delgada para 
exercer as funções de tampo harmô
nico; de cada um dos lados saiam 
duas hastes de boi ou, imitando-as, 
dois braços recurvados feitos de ma
deira. Uma travessa que muitas vêzes 
era um simples pedaço de cana, segu
rava em cima êsses dois braços conser
vando-os em posição paralela, e servia 
ao mesmo tempo para se prender as 
cordas” (E. Vieira).

Passou de 4 a 8 cordas, a princípio 
de linho, mais tarde feitas com os in
testinos de bode; eram feridas com o 
plectro, pedacinho de osso. marfim ou 
tartaruga.

Apareceram no correr dos tempos 
numerosas variantes; a l. alemã, espé
cie de viela de rodas, com 10 ou 12 
teclas nas costas; — l. barberina, com 
15 cordas e som de violoncelo; — l. 
da gamba, preferida p. acompanh. do 
“secco-recltatlvo” da ópera na Itália;
— I. de Apoio, do séc. 17, com braço, 
a exemplo de guitarra; — l. de arco, 
tocada com arco; — l. de braço, maior 
do que o violino de hoje, e formando 
o tiple da l. viola; — l. de três cabos, 
montada sôbre grande caixa, parecida 
com a de guitarra; — l. do norte, que 
tinha grande parte da extensão das 
cordas montada acima da caixa so
nora; — l. fenícia, variante da grega;
— I. guitarra ou guitarra-l., inven
tada em Paris, com um braço colocado 
entre 2 montantes; — l. moderna. 
Idêntica com a barberina; — l. mos
covita, espécie de alaúde; — l. orga- 
nística, invenção de Le d’Ouy, em

1806, com teclado, e de sons mais sua
ves que os do plano; — l. rústica, v. 
ghironda, — l. saltério, com cordas 
metálicas feridas com bico de pena 
ou plectro; — l. tedesca, v. ghironda;
— I. viola, da família das violas de 
registro grave, com braço demasiado 
largo provido de 15 cordas.

LIRA SACRO-HISPANICA, 10 v. p. 
M. H. Eslava; música sacra, motetes; 
2 vol. do séc. 16, com obras de Fevon, 
Guerrero, Mor ales, Victoria e outros;
— 2 do séc. 17: Gomes, Heredia, Lobo, 
Salasar, etc.; — 2 do séc. 18: Bravo, 
Muelas, Ripa, Soler, etc.; — 4 v. do 
séc. 19: Eslava, Garcia. Ledesma, Se- 
canilla e outros.

LÍRICO, a) sentimental; — b) re
lativo a óperas.

LIRISMO, caráter subjetivo, senti
mental.

LIRONE, it., lira-viola, (v. esta).
LISIODA, flauta dupla na Grécia.
LISSO, gr., canto triste à natureza 

morta (no estio).
L’ISTESSO TEMPO, it., o mesmo an

damento como antes.
LITANLE, v. ladainha.
LITICEN, lat., o tocador da trom

beta lituus.
LITOGRAFIA, arte reprodutora de 

desenhos, escritos ou notas mus. tra
çados, com um corpo gorduroso, em 
pedra calcária; — litográfico, relativo 
à l.

LITURGIA, lat., e port., ofício pú
blico religioso. Em sentido amplo re- 
fere-se a “tudo que pertence ao culto: 
Missa, Ofício, Sacramentos, tempo, lu
gar. objetos do culto, etc. Em sentido 
estrito e primário significa sòm. o 
S. Sacrifício da Missa... O adjetivo 
litúrgico, porém, empregasse em sen
tido amplo. Quase sinônimo com L. 
é a palavra Rito” . .. Os apóstolos não 
nos deixaram uma L. completa, fi
xada por escrito. Dlversam. ela se de
senvolveu, por isso, conforme o lugar, 
tempo e caráter dos povos. Hoje dis
tinguimos duas grds. classes: as Ls. do 
Oriente e do Ocidente... As Ls. do 
Oriente caracterizam-se pela establli-
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dade, orações extensas com pouca re
lação ao ano eclesiástico e p. grd. ri
queza de cerimônias simbólicas. Nas 
do Ocidente sobressai a variedade, a 
brevidade e a celebração do ano ecle
siástico". (Röwer); v. rito.

LIT. — Zaccaria, Bibliotheca Ritua- 
lis, Roma, 1718 (com a lista completa 
da LIT. antiga); — Probst, L. der 3 
ersten Jahrhunderte, 1879; — Probst, 
L. des 4. Jahrh. u. deren Reform. 1893;
— Assemani, Codex liturg. ecclesiae 
univ., 13 vol., Roma, 1749-66; — Bright- 
man, Liturgies Eastern and Wes
tern. I. Eastern Lit., Oxford, 1896; — 
Baumstark, Die Messe im Morgenland;
— Max Prinz von Sachsen, Praelectio- 
nes de liturgiis orientalibus I (1908);
— Magistretti, La lit. ambrosiana I, 
Milano, 1899; — Probst, Die abendländ. 
Messe vom 5.-8. Jahrh. 1896; — Ras- 
segna, Gregoriana, Roma, desde 1902.

LITUUS, lat., antigo clarim etrusco. 
LIUTAJO, it., fabricante de alaúdes. 
LIUTIERE. it., fabricante de instr. 

de arco.
LIUTO, it., alaúde.
LIVRE OUVERT, À, fr., à primeira 

vista.
LIVRET, fr., libretto.
LÔ, gongo ou tantã chinês.
LO, LOO, ou LU, eh., gongo chinês 

parecido com o tantã dos turcos.
LOA, a) discurso laudatório; — b> 

canto aos Santos; o nome, talvez, pro
venha de laudes (lat.), louvores.

LOBGESANG, al., canto de louvor; 
título empregado por Mendelssohn.

LOCO, it., “no seu lugar” ; indicação 
que um prévio "8va” ou "sul G” (sô- 
bre a corda de sol), “sul D” (sôbre a 
corda de ré), etc., não mais deve ser 
observado daí em diante.

LOKANGA, LOKANGAVAZAHA, LO- 
KANGAVOATAVO, instr. de corda; v. 
África musioal — GRAV. p. 20, n.° 1.

LO-KOU, ch., tambor adornado com 
um gong, usado por vendedores ambu
lantes.

LOLKIft, instr. de sôpro araucano; 
corta-se da planta lolkln ou Uklolkln 
uma vara central de metro e meio, e

2 a 3 mm. de grossura, pondo numa 
extremidade 2 a 3 tubos de cana intro
duzidos uns nos outros, com a diminui
ção do diâmetro da cavidade aguda até 
5 mm. À boquilha, de corte anguloso, 
corresponde doutro lado um chifre; o 
Z. serve também como instr. solista. — 
v. Carlos Isamith, Cuatro instr. musi- 
cales araucanos (Boi. lat. am. t. III. 
p. 55).

LOMBARDA, it., dança antiga da 
Lombardia.

LOMBOK, v. Índias neerlandesas.
LONGA, lat. e portg., a) a seg. nota 

em duração na mús. mensurada, va
lendo Yz ou 1/3 da máxima; esta, an- 
tigam., tinha o nome duplex l. Não se 
usa mais hoje; — b) campainha du
pla de ferro dos negros do Congo.

LONTANO, it., longe; prescreve-se 
para dar a impressão de uma voz ou 
um som parecer vir de longe.

LOTINA, flauta grega cortada do 
lotus.

LOTUEN, fr., trombeta guerreira da 
França medieval.

LOU, nome chinês da nota fá.
LOULOUCK, dança de selvagem da 

Oceânia.
LOUNGOUM, guitarra chinesa de 4 

cordas.
LOUVAÇAO; trovas de louvor ou 

âeslouvor eram pedidos aos cantado
res. Não havia outrora — diz L. da 
Câmara Cascudo — festa sertaneja 
sem um par de cantadores para a l. 
Casamento, batizado, chegada, apar
tação, o cantador tinha que brindar 
donos e donas de casa, descrevendo 
virtudes existentes ou Imaginárias... 
Quase não há auto de Gil Vicente que 
não termine por uma l. Não têm outra 
finalidade os próprios versos sacros de 
Afonso El Sabio, as cantigas de lou
vor'’. (Vaqueiros e Cantadores, p. 95).

Cascudo comunica uma 2 de bati
zado.

Vou louvá êste menino 
que acaba de chegá.
Ê; e veiu lá do céu 
pra tôda terra alegrar,
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vivê no meio do ouro 
e o ouro não mareá; 
brincar com pedra de prata 
e ela não embaçá; 
crescer como pé de pau, 
ser tão rico como o Má, 
ter mil cavalo de sela 
e nêles todo montá. 
não conhecer inimigo 
nem com êles se avista, 
ter saúde de pau-íerro 
e fôrça de marruá, 
ser destro como Roldão 
e p’ra doutor estudá; 
poder em todo sertão, 
em todo o sertão mandá:
Deus primita qu’êle seja 
o dono dêste lugá.

LOUVAMINHA, adulação, louvor 
exagerado na apreciação de obras mu
sicais ou de concertos.

LU, v. lo; — LU, LUTH, LEU, LIU, 
nomes ant. do alaúde.

LUDI MAGISTER, ou LUDI MODE- 
RATOR, lat., organista.

LUIGÉE, instr., dos faquires das 
Índias.

LUMIÈRE, fr., luz, nome dado pelos 
organeiros franceses à abertura que 
transmite o ar ao interior dos tubos.

LUNDU, LUNDUM, dança brasileira 
de origem afric. "O que caracterizava

o l. era ser uma polka requebrada, com 
uma melodia agradável e chorosa e o 
canto correspondente, próprio para 
modinhas". (Floriano de Lemos, “Cor
reio da Manhã”, 28-11-1943). — Seg. 
Renato de Almeida (H. da Mús. Br. 
p. ss.) foi trazido pelos negros de An
gola, sendo “uma toada com ritmo 
cadenciado e onomatopaico, represen
tando os requebros luxuriosos e las
civos das mucamas... produzindo a 
nossa chula, o nosso tango e o nosso
l. pròpriam. d ito ... não permaneceu 
no meio dos negros e dos mulatos e, 
ainda como dança, subiu aos salões...".

LUNG-TAC-TY, ch., ty “com cabeça 
de dragão", variante da flauta chinesa, 
cuja extremidade superior termina 
por uma cabeça de dragão, a inferior 
por um colo fantástico.

LURE, al„ instr. de sôpro de chifre, 
da ‘ época de bronze” dos países nór
dicos.

LU-TCHUM, ch., espécie de kin chi
nês, de 12 cordas de sêda.

LUTE, ingl., alaúde.
LUTH, alaúde; — LUTHIER, fr.. an- 

tigam. fabricante de luth, alaúde; 
hoje, de quaisquer instr. de corda.

LUTRIN, fr., facistol, grande es
tante.

LUZENZE, chocalhos nas danças re
ligiosas dos povos da Lunda.

Sêlo comemorativo de 
Bela Bartok
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M
M, consoante bilablal nasal, 12.B le

tra do alfabeto; como maiúsculo, abre
viação de mille, lat., mil (nas páginas 
de titulo de livros e músicas); — como 
minúsculo, a) abreviação de main. fr., 
mão; mano, it., idem; m. d., mão direi
ta; m. g. (main gauche, fr.), mão es
querda; m. s. (mano sinistra, it.), 
idem; — b) no órgão, abreviação de 
manual (teclado para as mãos); —
c) na escrita de neumas medievais, 
— moderar a voz (seg. o meâiocriter 
melodiam moãerari menâicanão me
morai) .

MA, it., a) mas; ma non froppo, mas 
não demais; — b) 4.° grau da escala 
hindu; v. índia.

MAÂLEM, ar., chefe do quarteto ou 
grupo; v. Arábia (Maghreb).

MAANINA, tábua harmônica qua
drada com globos de estanho que, ba
tendo uns nos outros, produziam sons 
que lembravam os dos carrilhões; era 
usada pelos hebreus.

MA’AZIF, MIAZEF, MFZAFA, MIZA- 
MAR, MIZAMIR, MIZMAR, instr. ára
be de percussão.

MACABRA, música que lembra a 
morte.

MACAMAT, os 12 tons principais 
dos árabes; v. Arábia.

MACETA, baqueta grossa e curta do 
bombo e do tantã.

MACHAH’, têrmo bíblico: prolongar.
MÁCHALAT, ant. instr. hebreu, con

sistindo num depósito de ar com tubo 
de cana, provido de llngüeta.

MACHETE, cavaquinho, de 4 cordas. 
O ponto é dividido em 17 tastos, sendo 
as cordas de tripa afinadas em quin
tas, como as do violino. Seu tom favo
rito é o de soZ maior; o efeito asse
melha-se ao bandolim e à bandurri- 
Iha. É chamado também de machi-

nho; — machetinho, v. braguinha e 
cavaquinho.

MACHOL, MAHHOL, MAHOL, flau
ta bíblica, citada no Pentateuco.

MACHROKITAH, heb., flauta dos 
caldeus, mencionada no livro bíblico 
de Daniel; supõe-se ter sido uma 
sirinx.

MACUMBA, sessão fetlchista, de 
fundo negro, com danças e cantos ao 
som de tambor. “No Brasil, seg. o 
lugar, a m., como religião e ritual má
gico, adquire várias expressões. Cha- 
ma-se candomblé na Bahia, têrmo que. 
como 77i„ significa primitivam, dança 
e um instr. de mús. e, por extensão, 
passou a designar a própria cerimônia 
rei. dos negros” . (A. Ramos).

MADAGASCAR, v. Africa musical.
MÂDCHENCHOR, al., côro de môças.
MADEIRA, a) parte lenhosa das 

plantas, aplicada em Inúmeros instr.; 
— b) nome genérico dum grupo de 
instr. da orq., compreendendo flautas, 
oboés, clarinetas, fagotes, etc., formam 
contraste com os instr. de sôpro feitos 
de metal (trompas, trombones, etc.).

MADHYAMA é a kinnarl-vlna de ta
manho médio; v. índia.

MADRE, “o fio principal dos bor
dões em volta do qual se enrola a fi
eira. Também se lhe chama alma". 
É de aço, de tripa ou de sêda. (E. 
Vieira).

MADRIGAL, peq. composição ga
lante. Segundo Marclllac (Hist. da 
mus. moderna), na mús. "é uma com
posição de gênero profano, tratado em 
contraponto mais ou menos compli
cado para 3, 4 ou mais vozes. Saída 
cêrca de 1530 da escola veneziana, fun
dada por Willaert, o m. espalhou-se 
ràpidamente em tôda a Itália e foi, 
durante perto de um século, a única
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forma mus. admitida como mús. de 
câmara. O que particularmente o dis
tinguia da mús. de igreja e da canção 
a diversas vozes, era não ser com
posto sôbre um tema qualquer, melo
dia popular ou cantochão. A harmo
nia era franca e livre, sem artifícios 
estranhos, e as partes movlam-se to
das com igual Independência umas das 
outras, o que permitia a maior varie
dade na forma e no estilo... Foi sob 
a influência do m. que se operou a 
revolução da qual resultou a secularl- 
zação da mús., fazendo-a romper os 
laços que a prendiam à Igreja para se 
tornar, na arte dramática, Intérprete 
das paixões humanas” .

MADRIOALESCO, com o caráter de 
madrigal, ou referente a êste.

MADRUGA, dança derivada do fan
dango espanhol.

MAE, uma das grandes inspirações 
da arte; — festas da MAE D’ÁGUA, 
v. negros.

MAESTRIA, perícia, grande saber.
MAESTRINA, compositora ou regen

te de orq.; MAESTRINO, compositor 
de música ligeira; — MAESTRO, com
positor, regente de conjunto impor
tante.

“O titulo de Maestro — escreve An
drade Murlcy (Jorn. do Com. 29-3-44) 
— é dado na Itália, e em alguns ou
tros países a qualquer músico ilustre, 
de preferência aos compositores e re
gentes de óperas. Nem em França, 
nem na Alemanha, nem na Inglaterra, 
êsse titulo é usado, a não ser, e como 
colocado entre aspas, como estrangei
rismo, com referência aos regentes e 
compositores Italianos. Nenhum Con
servatório do Mundo dá o titulo aca
dêmico de “maestro”, mas os de re
gente e compositor” . É titulo "que 
apenas quer significar que se reco
nhece mestria, superioridade no ar
tista com êle designado.”

MAFRA-KITHA, flauta de Pan dos 
hebreus, parecida com o cheng dos 
chineses.

MAFUETA, dança nobre, decente, da 
Abessinla.

MAGAD, lnstr. de percussão dos an
tigos gregos, com 20 cordas, confun
dido às vêzes com a lira.

MAGADE ou MAGADIDE, nome ita
liano da lira antiga.

MAGADE DE VeNTO, flauta índia.
MAGADIS, harpa assíria de 20 cor

das usada em tôda a Asla Menor; foi 
chamada por Anacreonte (nasc. 572 
anos antes de Cristo) de m. lídia de 
20 cordas, talvez por ser variante da 
assíria.

MAGADISAR, cantar à oitava icom 
referência às cordas de magadis, afi
nadas em oitavas).

MAGAS, nome ant. da cavidade na 
parte de baixo, que aumentava a so
noridade das liras grandes.

MAGATO, dança do gênero da "Ma- 
na-Chica” .

MAGGIOLATA, it., canção de maio.
MAGGIORE, it., maior (acorde, es

cala) .
MAGHUL, v. magul.
MAGISTER, lat., mestre; m. artium, 

mestre das Belas Artes; — m. scho- 
lae, mestre escola (de canto).

MAGNIFICAT ou canticum bcatae 
Mariae Virginis, o canto entoado por 
Nossa Senhora na casa de Zacarias, 
ao responder à saudação de sua pri
ma S. Isabel; é cantado nas Vésperas 
depois dos salmos, precedido e se
guido de antífona; nas vésperas so
lenes, durante êsse canto é incensa
do o altar-mor. O M., cantado sem
pre de maneira mais solene, foi com
posto Inúmeras vêzes, para os mais 
variados conjuntos vocais. O novo Sal
tério, de 1945, fêz leves modificações 
no texto. Assim, no 2.° verso: “ln Deo, 
salvatore meo” ; — no 6.° verso suprl- 
me-se o in: “Feclt potentlam brachlo 
suo” ; — no 9.° verso: “Suscepit Israel 
servum suum” ; — no 10.°: “Sicut lo- 
cutus est ad patres nostros ergo Abra- 
ham et semen ejus ln saecula.” GRAV., 
p. 276 b.

MAGNUM OPUS MUSICUM, reedi
ção, multo ampliada, em 1558 e 1859, 
por Montan e Neuber, da coleção No- 
vum et insigne musicum, de motetes
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de 4 a 6 vozes, de compositores ale
mães e neerlandêses.

MAGNUS LIBER ORGANI de gra- 
duali et antiphonario, “o monumento 
polifôn. mais avançado que se conhe
ce do tempo” (Freitas Branco: Histó
ria Popular da Música, p. 53). Foi es
crito. em 1180, por Léonln, com quem, 
em 1150, “começou a celebridade da 
escola de Notre Dame, de Paris” .

MAGOUDI, primitiva comam usa da 
índia, de cabaça terminada em ponta 
e dois tubos de 4 resp. 7 orifícios; é 
usado de preferência pelos domado- 
res de cobras.

MAGRAPHE ou MAREPHA, instr. 
hebraico; a) m. d'áruchin, espécie de 
órgão grosseiro; b) m. temid, espécie 
de carrilhão de campainhas, para cha
mar o povo ao templo.

MAGHREB MUSICAL, v. Arábia mu
sical.

MAGUDI, PUNGI ou TUMPI, espé
cie de cornamusa.

MAGUL ou MAGHUL, o sistro dos 
hebreus.

MAGYAUN, ou aligator (que lhe deu 
a forma), com 3 cordas; talvez idên
tico com a patola da Blrm&nla. — 
GRAV. p. 103, n.° 9.

MAHALA-PUSI-PPIANI, quena (flau
ta) dos indios kollas, com 3 orifícios 
de um lado, e mais um do outro.

MAHATT-VINA, v. rudra-vina.
MAILLOCHE, fr., nome francês do 

maço com que se toca o bombo.
MAIN, fr., mão; — m. droite (m. 

d.), mão direita; m. gauche (m. g.), 
mão esquerda.

MAIO, 5.° mês do ano, consagrado 
à SS. Virgem e chamado por isso Mês 
de Maria. Fazem-se nêle, dlàrlamente, 
novenas e outras devoções, muitas vê- 
zes de grande solenidade, com cantos 
apropriados, em particular o da la
dainha lauretana (v. esta).

MAIOR, comparativo irregular de 
grande; escala m. (por ex. de d ó ) ; 
segunda m. (de tom ); terceira m. (de 
2 tons); sexta m. (de 4 tons e 1 meio 
tom ); sétima maior (de 5 tons e 1 
meio tom — tom m. (nesta ordem:

2 tons, 1 meio tom, 3 tons e 1 meio 
tom ).

MAITRES (LES) MUSICIENS DE 
LA RENAISSANCE FRANÇAISE, 23 
vol. p. H. Expert de obras do séc. 16: 
— Attaingnant, 31 chansons musica
les, 1529; — Brumel, P. de la Rue — 
Missa; — Caurroy, Mélanges; — Cos- 
teley, Musique, 3 v.; — Gervaise. E. 
du Tertre, Danceries; — Goudimel, 
Les 150 psaumes, 3 v.: — Jannequin, 
Chansons; — Orl. de Lassus, Les Mé
langes; — Cl. Le Jeune, Le Printemps.
3 v.; — idem, Mélanges; idem. Psau
mes en vers mesurés, 3 v.; — Mauduit. 
Cbansonnets .mesurées; Mouton, Fe- 
vin, Missa; — Regnard, Poésies de P. 
de Ronsard.

MAITRISE, fr., escola de canto, na 
França, ligada a uma igreja, onde 
os alunos eram formados em música 
e nas ciências; eram antigamente as 
verdadeiras escolas de música, até sua 
supressão em 1791.

MAJOSIS, dança dos judeus na Po
lônia.

MAKANÁRI, “dança dos índios ba- 
kairis, muito variada; bakaíri m. 
eoto: dança do morcego” . (C. Gon- 
dim ).

MAKIAN, ILHA DE — v. Índias 
Neerlandesas.

MALAGUENA, canção e dança es
panhola, parecida com o fandango.

MALAHAT, MALAKAT, clarim mi
litar da Abessinia.
• MALBROUGH ou MARLBOROUGH. 
canto popularizado na Espanha e 
França pelas tropas, versando sôbre 
os efeitos dum cruzado chamado 
Mambrou.

MALÊ. v. negros.
MALGACHO, TANBUR — grande 

mandolina de 3 cordas.
MALILOU, flauta dos súmeros; — 

malilou tsinnitou, provàvelm., flauta 
dos assírios.

MALINCOLIA, it., melancolia.
MAM ou MEM, flauta reta cortada 

de madeira preta do lótus, pelo que 
os egípcios lhe davam também o nome 
de flauta lotina.
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MAMBRU, MANBRU, v. malbrough.
MAMETCHA, plectro do kerâr etío

pe; v. Abessinia. — GRAV. p. 5, n.° 4.
MAMIA, “buzina. Os índios a fa

zem de diferentes madeiras: de arara
canga, caju-açú, molongo e outras, 
unindo com a resina de onany as 
duas metades que fazem separada
mente e reforçando-as por fora com 
liga dura da casca do cipó nambe, pas
sando a enfeitá-la. Usam no mato 
para as suas escaramuças, guerras e 
danças (G. Dias). Êste instrumento é 
conhecido em outras tribos pelo nome 
de inúbia” (v. êste). C. Gondim.

MAMPOMBO, dança livre; v. Abes
sinia.

MANA-CHICA, quadrilha campista 
“dos grandes espaços livres" (Alberto 
Lamego) e de versos feitos “com hu
morismo, adágios e rifões” (idem). — 
v. Ren. Almeida, Hist. da Mús. Bras., 
p. 188/89.

MANAGER, ingl., empresário (de 
ópera, etc.).

MANA-JOANA, quase igual à Aí.- 
Chica.

MANANAIM, slstro biblico.
MANAVA-ÇACHA, “ lei de Manu” , 

v. Índia.
MANCANDO (MANC.), it., manque

jando, i. é. esmorecendo, afrouxando 
gradualmente a fôrça do som e o an
damento; idêntico com moendo, per- 
dendosi, smorzando.

MANCHE, a) braço; — b) ant. no
me da viola francesa, do qual é deri
vado o de machete e machinho, a 
pequena viola conhecida por cavaqui
nho. É citada nestes versos de Antô
nio Dinls da Cruz e Silva, do "Hisso
pe” :

Então ao Côro que esperando estava
Deu sinal o Deão, e uma Sonata
De Cravo, de Manche, e Castanholas
Da orquestra estrepitosa foi prelú- 

rdio.

MANCHEGAS, variante das seguldi- 
lhas ordinárias usadas na Mancha.

MANDATUM, lat., a cerimônia do la- 
va-pés; v. êste.

MANDOLA, Mandolim, mandolina, 
v. bandolim.

MANDOLETTA, it., peq. bandolim.
MANDOLINATA, it., peça de caráter 

próprio para ser tocada no bandolim.
MANDOLINE, al., fr., peq. bartdôllm.
MANDOLINETA, peq. bandolim.
MANDOLONA, MANDORA, v. ban

dolim.
MANDORETTA, it., peq. bandolim: 

— mandorone, it., grd. bandurra, vio
lão.

MANECANTARIA, maîtrise, fr., es
cola de canto coral; o nome provém 
de manecantare, lat., cantar pela ma
nhã.

MANEIRA, feição; caráter dado a 
uma música, a um instrumento.

MANÉO, baile popular, no anda
mento de 3/4, na Galícia.

MANGO, MANICO, it., mastil, esp., 
braço dum instrumento de música.

MANGONGÚ, v. peraronga.
MANGUENDOY, ant. canção espa

nhola, de caráter jocoso.
MANICA, it., posição dos dedos, de

dilhado.
MANICHO, it., braço de instrumen

to de cordas.
MANICO, v. mango.
MANICÓRDIO ou MANOCÓRDIO, 

ant., v. clavicórdio e teclado.
MANIFLAUTISTA, quem toca flau

ta por meio dos dedos e das mãos.
MANNERCHOR, al., côro de homens.
MANO, it., mão; a) m. d. — m. des

tra, mão direita; — m. s. — m. sinis
tra, mão esquerda; — b) em peças de 
órgão: tocar com a mão (não no pe
dal).

MANTO DE SINO, v. sino.
MANUAL, a) o que se toca- com a 

mão; — b) teclado do órgão tocado 
com as mãos, distinto do teclado in
ferior, de pedais. Havendo 2 manuais, 
distinguem-se: grande órgão; grand 
orgue, fr., great organ, ingl., Hauptma- 
nvjal, al., e por outro lado, positif, fr., 
choir-organ, ingl., Nebenmanual ou 
Oberwerk, al.; em órgãos com 3 ma
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nuais, os nomes, de baixo para cima, 
são êstes: 1.° positif, fr., Choir-organ, 
lngl., Vnterwerk, al., 2.° granã orgue, 
fr., great organ, lngl., Hauptmanual, 
al., 3.°) Clavier âes bombardes, fr., 
Swell organ, lngl., Oberwerk, al.; em 
órgãos com 4 manuais, os organistas 
chamam o 4.° de Soloklavier, ou Echo, 
Echowerk, Fernwerk. órgãos de 5 ma
nuais são rarissimos.

MANUALCOPPEL, al., registro de 
órgão que une os teclados manuais.

MANUALITER, (abr. man. ou m.), 
lat., só para manual, sem pedal.

MANÚBRIO, botão ou lâmina de re
gistro do órgão.

MANUS, lat., mão.
MANUPAUTA, sistema de ensino 

musical e título dum tratado expllca- 
tivo de Marcos R. de Salles, que in- 
teligentem., considera os 5 dedos da 
mão como 5 linhas da pauta mus., 
constituindo o que diz o subtítulo: 
porta aberta para o ensino do canto. 
Pela m. os alunos, ao mesmo tempo,

Manussolfa da Beneditina Soror Maria Frieda 
Loebenstein em "Der gregorianische Choral", 

(v. Müs. Sacra, Petrdpolis, 1945, p. 117/8).

aprendem cantar pela mão e pelas no
tas escritas. O tratado mostra, em 
gravuras, tôdas as posições dos dedos.

MANUSCRITO, trabalho (musical) 
não impresso, mas escrito à mão ou 
à máquina. A nota “ impresso como 
manuscrito’' exclui, por direito, o apro
veitamento do trabalho por outros.

MANUSSOLFA, “Introduzida no Bra- 
sll por João Oomes Júnior, consiste 
em determinar as notas por melo de 
disposições diversas dos dedos e das 
m ãos... Indicações das maneiras mais 
vulgarizadas de manussólfa em: Cel- 
ção de B. Barreto: Côro Orfeão. 1938.

MAO, extremidade do braço que ser
ve para o tato e para apreensão de 
objetos; — a) agente essencial no uso 
da maior parte dos lnstr. de mús. — 
b) abreviação de mão de solfa, v. 
manupauta e manussolfa.

MAO DE GUIDO, M. DE SOLFA, M. 
GUIDONEANA, "melo mecânico p. os 
alunos de solmização que consistia em 
atribuir a cada articulação e às pon- 
tas dos dedos um dos 20 tons do sis
tema de então (v. mutança), imagl- 
nando-se o 20.° tom (multo raro) pal
rando por cima da ponta do dedo mé
dio. Os alunos que dominavam a m.. 
no rigor da palavra, liam os Intervalos 
e as escalás dos dedos”. (Riemanri).

MÁQUINA, nome genérico das dan
ças na Abessínla (v. esta); — m. ma- 
fueta, dança nobre, decente.

MARABBA, espécie de violino árabe, 
cujo corpo é constituído por uma pele 
curtida, bem esticada, com duas cor
das afinadas em uníssono. Toca-se 
pelo dorso dum arco, alternadamen
te com golpes sôbre a pele, como em 
pandeiro.

MARACA (MARACAXA), "lnstr. dos 
índios por excelência; é de percus
são, correspondendo ao sistro dos an
tigos egípcios. O 77i. era um lnstr. sa
grado como o saltério entre os hebreus 
ou o órgão entre os cristãos... Era 
formado geralm. de uma cabaça con
tendo pedrlnhas, enfiada em um ca
bo de pau e coroada de penas de gua
rás e. algumas vêzes, com cabelos hu

www.obrascatolicas.com



357 marcha

manos no tôpo. Quando o moviam ou 
colocavam, fazia um ruido semelhan
te ao da matraca de nossas igrejas 
(Pôrto Seguro).

Anibal Mascarenhas acrescenta que 
os índios figuravam no m„ por meio 
de grosseiras incisões, o rosto humano.

Era tal o respeito que tinham aos 
m. que, depois que recebiam êstes uma 
benção dos pagés, com grande soleni
dade, os guardavam numa espécie de 
tabernáculo, donde eram tirados pelos 
pagés, de quem eram instrumentos 
privativos. O cabaço de que era for
mado o m„ poderia conter, têrmo mé
dio, três quartilhos... Há ainda ou
tras espécies entre os índios do Ama
zonas; uns representando uma espé
cie de ídolos disformes com cabeças 
humanas ôcas, e outras em forma de 
jabutis, etc. Eram feitos de barro co
zido, contendo pequenas bolas da mes
ma matéria... Existia ainda um ou
tro m. feito de folíolos de palmeira, 
ligados com cordéis de fibras, cujo 
som imita com bastante propriedade 
o do guizo das cascavéis; outro, final
mente, feito de cipós com pedras den
tro. O 77i. exercia uma poderosa in
fluência sôbre a imaginação dos sel
vagens (Macedo e M. Morais).

B. Caetano diz que posteriorm. cha
mavam-se 77i. todos os instr. de cor
das. O 771., segundo J. de Alencar, era 
um pendão de guerra, uma espécie de 
estandarte dos tupis” . (C. Gondlm).

MARACATÚ, “rancho carnavalesco 
que baila ao som de instr. de percus
são acompanhando uma mulher que 
leva uma bonequinha ricamente ador
nada na extremidade de um bastão” 
(Peq. dic.) — v. Mário de Andrade: 
A calunga dos maracatús. — "O m. 
era uma dança que se realizava por 
ocasião do Natal, no terreiro da sen
zala iluminado a candeeiro de azeite” . 
(Alfredo Brandão: Os Negros na His
tória de Alagoas) .

“M, não é folguedo carnavalesco 
em si, antes guarda a sua tradicional 
feição religiosa. O 771. é um bloco, que 
representa um cortejo real. Todos os

77i. têm o nome de nação: Nação da 
Cdbinda velha, Nação do Leão Coroa
do, etc. Conduzem um Rei e uma Rai
nha que, precedidos pela sua côrte 
e cobertos por um pálio (alguns m. 
já excluíram o pálio), saem acompa
nhados p. fetiches religiosos — galo 
de madeira, jacaré empalhado, boneca 
vestida de branco com manto azul, 
etc., além dos tributos da realeza de 
que são revestidos: coroa, manto, ce
tro e o calunga, trazido pela Dama do 
Paço. Fecha o desfile o pessoal da 
música, onde dominam os bombos e 
as caixas surdas. O caráter do m. é 
essencialmente religioso, de base to- 
têmica, mesclado depois com a reli
gião cat., através dos Santos predile
tos dos pretos: N. Sra. do Rosário e 
S. Benedito. . .  A idéia dominante, 
como nos Congos, é de coroar e feste
jar os Reis.” . . .

"Hoje, os blocos de m. estão trans
formados em sociedades carnavales
cas. .. A mús. do 77i. é vibrante, baru
lhenta, percutiva e nudto ritmada... 
convite frenético à dança, ao reque
bro, ao movimento. Ao mesmo tem
po, na melodia o grave carater reli
gioso. Ao meio do zabumba, as toa
das são constantes lamentações, mes
cladas com as soturnas vozes africa
nas". (Renato Almeida, Hist. da Mús. 
Bras., p. 266-270, com exemplos musi
cais) ; — v. Basilio de Magalhães, A 
origem do m. (Cultura Política, 1944, 
p. 154, ss; — Newton Freitas, Mara- 
catú (Correio da Manhã, Rio, 1-4- 
1945).

MARANDUBA, MARANDYBA, “his
tória das grandes guerras que é can
tada pelas mulheres (índias); é uma 
espécie de poema pôsto em música” . 
(C. Gondlm).

MARAWAT, sineta ou pedra sono
ra na Abessínia.

MARCATO, it., acentuado.
MARCHA, "peça musical para re

gular o passo de uma multidão de ho
mens que caminham ou correm” (Peq. 
D ic.); — a) “a m. carnavalesca que 
se tornou mús. de dança, espevitada.
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maliciosa e brejeira, é excepcionalm. 
a nossa mús. alegre” Ren. Almeida, 
p. 153); — b) a m. simplesm. musical 
foi cultivada pelos maiores mestres; 
— c) a m. patriótica, no Brasil, na 
França, Itália, Alemanha, etc. apre
senta peças eletrizantes; — a m. en
trou na igreja; d) como m. nupcial 
(de Wagner, Meyerbeer, etc.), o que 
é contrário às leis eclesiásticas; — ou 
como m. de entrada ou saída, tornan
do-se fàcilm. profana (m. batida) e, 
pelo menos desvirtuando a idéia do 
tremendo sacrificio da cruz, renovado 
na Missa.

MARCHINHA, peq. marcha.
MARGARIDA, v. ave.
MARIA-É-DIA, MARIA PRETA, v. 

■ave.
MARIA SS. E A MÚSICA — De to

dos os sêres humanos, ninguém ins
pirou os músicos (e demais artistas) 
como a Mãe de Cristo, Filho de Deus. 
A exemplo da pintura, ela tem seu lu
gar predominante e inconfundivel na 
música, desde a saudação angélica 
"Ave Maria” , o "Magnificat” , os hinos 
e as antífonas do breviário, as seqüên
cias medievais, em parte ainda em 
uso na liturgia, — os inúmeros can
tos sacros de caráter popular, até o 
tríplice “Anjo do Senhor” que ressoa 
cada manhã, ao meio dia e ao anoi
tecer, das tôrres da igreja, — as jubi
losas invocações da Ladainha Laure- 
tana, misturadas com súplicas arden
tes, — oficio, cantatas e oratórios in
teiros.

Não se contam as inspirações por 
ela dadas aos pintores, escultores e 
arquitetos, que a rodeiam de coros in
teiros de anjos e santos; de crianças, 
donzelas, moços, homens e mulheres 
■cantando e tocando, ao ponto de mui
tos dêsses quadros do passado cons
tituírem hoje ricas fontes de muslco- 
logia para o conhecimento de instru
mentos, escrita musical, etc.

Em admirável movimento solidário 
de todo o mundo cat., dois meses do 
ano são caracterizados pelo culto ma-

1-iano, com mais variada expressão 
musical: o maio. Mês de Maria, e o 
outubro, Mês do S. Rosário. Embora 
não tenham sido conservadas tôdas 
as festas marianas da Idade Média, 
cuja música se encontra em antigos 
graduais, ainda hoje são numerosas, 
com Missa e Ofício próprios, quer di
zer, música especial de acôrdo com 
o respectivo texto, sobressaindo as 
festas da Imaculada Conceição, a 8 
de dezembro, e a da Assunção, a 15 
de agôsto.

Há centenas de cidades e povoa
ções, aos quais um santuário maria- 
no, em humilde capela ou majestosa 
catedral, imprime seu caráter e atrai 
romarias sem fim: Loreto, Monte Ser- 
rate, Lourdes, Kevelaer, Czestochowa, 
Fátima, Guadalupe, Aparecida, Pilar, 
etc., com êsse conjunto de procissões, 
novenas, ladainhas, festas, Missas, 
que não dispensam a música sob múl
tiplas formas. Não faltam mesmo, no 
jardim monástico da Igreja, Congre
gações religiosas que da SS. Virgem 
têm seu nome, o que lhes impõe deve
res também no terreno da mús. sacra.

A influência incomparável de Ma
ria SS. sôbre a música salta aos olhos 
pelo indice das Obras Completas de 
clássicos como Palestrlna, Victorla, 
Orlando Lasso, etc., e pela lista de 
composições de todos os grandes mes
tres da música sacra. No entanto, 
também um sem número de mestres 
profanos, católicos ou não, homena
geou a SS. Virgem por hinos, procis
sões, etc. etc:, ne6ta ou naquela cena 
de suas óperas (como a "Ave Maria” 
do GUARANI de Carlos Gomes e a 
novena no TIRADENTES de Eliazar 
de Carvalho), ou por composições es
peciais. O próprio canto popular pro-v 
fano não escapou a essa influência: 
inúmeros cantos, sem serem sacros, 
homenageiam a SS. Virgem, enalte
cem-lhe as virtudes, recomendam-lhe 
a inocência em perigo, o filho ausente, 
os órfãos, os moribundos, os guerreiros 
na batalha, os desejos do coração.
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MARIMBA, instr. mús. dos cafres, 
feito de lâminas de metal, madeira 
ou vidro sôbre uma caixa oblonga, as 
quais se percutem com baquetas de 
extremidade protegida por cortiça; — 
uma variante é fabricada com tecla
do em substituição das baquetas, sen
do chamada em francês: harmônica 
à clavier; — no litoral ocidental e 
oriental da África é usada uma m. 
maior, com lâminas de madeira, ha
vendo na Lundú duas espécies: m. iá 
maquiri, e m. mangonge, aquela com 
16 lâminas, esta com 18; — há m. de 
grandes proporções, divldidas-em duas 
peças e tocadas por dois executantes.

E. Vieira, descreve 2 m. conservadas 
pela Sociedade de Geografia, de Lis
boa: “Constam de duas grandes varas 
curvas em forma de meio arco postas 
paralelam. sôbre as quais assenta uma 
fileira de lâminas, feitas toscamente 
de madeira escura e multo sêca, cuja 
grandeza diminui progresslvam. a fim 
de produzir uma escala de sons; de
baixo de cada lâmina há uma cabaça

Marimba; desenho (seg. fologr.) 
pelo P. Damião Prentke.

de tamanho proporcionado, meio en
genhoso de reforçar os sons produzi
dos pelas lâminas... Os sons são mul
to agradáveis e suscetíveis de uma 
graduação infinita na intensidade... 
Quanto à singularidade da escala, em 
que predominam os intervalos de um 
tom, parece-me que ela é resultado de 
uma organização mus. ainda mal for
mada, mas já num relativo aperfei

çoamento que muito se afasta da ru
deza primitiva’’.

“Na Senegâmbla tem a m. o nome 
de balafa, (v. êste) e no interior da 
África meridional sanko e kinanda. 
Na Serra Leoa chamam-lhe balangy. 
Diz Fétis que evidentem. foi êste instr. 
levado para África pelos portuguêses 
no séc. 17 que o trouxeram do Orien
te. .. Os malaios que habitam a pe
nínsula de Malaca e as ilhas de Suma- 
tra e de Java, têm idênticos instru
mentos. O kinnery dos hindus é tam
bém uma espécie de m—  Os habi
tantes de Sião e da Birmânia têm o 
mesmo instrumento que denominam 
kampouk” . .. Não “é usado na África 
maometana... O nome de m., em Por
tugal designou sòmente a espécie 
cujas lâminas são de aço ou formadas 
com timbres metálicos; dá-se a deno
minação italiana de sistro; um outro 
instr. modernamente empregado, com
posto de pequenas lâminas de madei
ra, é designado por xilofone” . — 
CHRAV. p. 8, n.° 7 e 361.

MARIMBÁTJ, instr. bras. de percus
são.

MARINARESCÁ, it., canção de ma
rinheiros.

MARIQUITA, v . ave.
MAR NA MÚSICA, v. água.
MAROUVANE, instr. de fibras de 

bambu, como lira arredondada, sen
do as fibras afinadas.
■ MARRECA, parte da Mana-Chica; 
v. esta.

MARROCOS, v. Arábia musical.
MARSELHESA, hino nacional da 

República francesa, composição de 
Rouget de 1’Isle.

MARTELLATO, it., tocando (o pia
no) com grande fôrça; acentuando 
demais as notas da melodia (vício 
observado, em certas épocas, no canto 
gregoriano).

MARTELO, a) instr. para bater; pe
quena peça do piano para percutir as 
cordas, uma por tecla; “ compõe-se o 
m., — explica E. Vieira — de três par
tes: cabeça, braço e noz. A cabeça é 
a parte que percute nas cordas; em
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alguns planos é forrada com uma só 
capa ou encapeladura ds feltro, nou
tros tem duas, três e até quatro capas, 

sendo a últ. de feltro e as prlm. de 
anta ou de camurça. — O braço é uma 
pequena haste cUíndrica e delgada. —
A nc z é a parte Inferior do braço, mó
vel sôbre um eixo, com um encôsto 
saliente que se apóia no contramar- 
telo quando a tecla o conserva eleva
do; por baixo da noz está o espaço 
que impulsiona o m. contra as cor 
das”.

b) "Pedro Jaime Martelo (1665- 
1727), professor de literatura na uni- 
vers. de Bolonha, diplomata e políti
co, inventou os versos martelianos ou 
simplesmente martelos. Eram de doze 
sílabas, com rimas emparelhadas. 
Esse tipo de alexandrino nunca foi 
conhecido na poesia tradicional do 
Brasil” . (L. da Câmara Cascudo).

MARTINETE, o bico de pena dos 
ant. cravos que fazia vibrar as cordas.

MÁRTIR, na liturgia, os Santos que 
deram sua vida por Cristo; suas fes
tas, com paramentos vermelhos, têm 
cantos próprios de cantochão, como 
têm Oficio próprio no Breviário.

MARTYROLOGIUM, lat., livro lltúr- 
glco lido ou cantado na Prima, com 
o nome dos mártires e outros Santos 
do respectivo dia.

MARUJADAS, auto popular; v. che
gança.

MASCHROKITHA, e MASHROQI- 
TAH, hebr., flautim bíblico, citado no 
livro do profeta Daniel.

MASSANEGU. instr. de arco e uma 
só corda, dos abessinlos.

MASSANQO, instr. de cordas das az- 
maris; — MASSANQO QAST, arco do 
m.; v. Abessínia. GRAV. p. 5, n.° 6.

MASSIG, al, moderado.
MASSWA’ET, responsórlo etíope.
MASTIL. braço de instr. de música.
MATAHÚ, MATAPÚ, “instrumentos 

dos índios nahuquas e dos mehinakús. 
Stelnen não dá sua forma e espécie” 
(C. Gondim).

MATAUPHONE, fr., variante da har
mônica de vidros.

MATELOTTE, fr., dança francesa 
no compasso de %.

MATINADA, festa da manhã, canto 
matinal.

MATINAS, matutinum, lat., a pri
meira e a mais longa hora do Ofício 
Divino, de três partes chamadas no
turnos, cada qual, depois duma intro
dução com o invltatórlo (v. êste). 
com 3 salmos, outras tantas antífonas, 
3 lições e 3 responsos. Podem ser re
zadas nas vésperas da festa. O costu
me português de cantá-las foi levado 
também para o Brasil, onde ainda 
existem não poucas M. postas em mú
sica, pelo P. José Maurício Nunes Gar
cia e outros autores. Nos conventos, 
ainda hoje em dia, as M. são canta
das pelo menos em certas ocasiões do 
ano.

MATINÉE, fr., espetáculo ou músi
ca da tarde.

MATINTA-PEREIRA; MATI-TAPE- 
RÊ, v. ave.

MATIZ, gradação de côres, também 
na música; — MATIZAR, variar de 
côres.

MATRACA, Instr. de tabuinhas mo
vediças que se agitam, para fazer ba
rulho; — MATRAQUEADOR, aquêle 
que matraqueia; — MATRAQUEAR,
a) tocar matraca; — b) tocar baru- 
lhentam. o piano, etc.

MATRIMONIO, v. casamento.
MATUTINUM, lat., v. matinas.
MAVURAVUA, "dança característi

ca dos kamayurâs, executada com 
máscaras e vestidos à fantasia” (C. 
Gondim).

MÁXIMA, a) axioma, conceito ou 
princípio moral, extensivo à arte; —
b) a "duplex longa”, nota mais pro
longada da mús. mensurada.

MAXIXE, dança urbana, geralm. 
instrumental, em compasso de 2/4 e 
de andamento rápido. “O ritmo do m. 
é sui generis. No plano, a execução da 
música obriga a constantes desencon
tros das mãos, o que levou Brallows- 
ky a dizer que só brasileiro pode to
car bem um tango de Nazareth. (Os 
tangos de Nazareth eram legítimos
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maxixes). Há na partitura antecipa
ções e sincopas. Mas, no fim tudo dá 
certo” . (Florlano de Lemos: “Correio 
da Manhã”, 28-11-1943). “É com os 
passos do m. que se dançam os sam
bas, os cateretês, as emboladas, os co
cos. os batuques urbanos ou. melhor, 
urbanizados.” (Noticiário Ricordi, set. 
1940). — v. Renato Almeida, Hlst. da 
Mús. Bras., p. 189-191.

MA YURI, MOHUR, TAYUÇ, ou 
TAÚS. lnstr. de 5 cordas de tripa e 11 
simpáticas, cuja caixa de ressonância 
traz a figura do pavão. É usado na 
Bengália.

MAZHAR, tambor árabe sem cordas.
MAZURCA. MAZUREK, dança na

cional dos poloneses, de caráter cava
lheiresco, em compasso ternário com 
freqüente limitação do motivo no 2.° 
tempo do compasso, depois da subdi
visão do 1.° compasso.

MAZZETTO Dl CRINI, it., as sêdas 
do arco de violino, etc.

MBAE-APEPÚ, "nome que os índios 
dão & matraca de nossas igrejas” (C. 
Gondlm).

MBARACA; o Padre Montoya escre
ve desta maneira o maracá (C. Gon
dlm).

MBARACAÇA, nome dado pelos ín
dios aos instrumentos de corda dos 
europeus.

MBARACAVAR, nome que os índios 
davam à harpa.

MBILA, "instr. multo engenhoso; 
uma espécie do nosso xilofone, mas 
com diferente disposição das barras e 
também com diferente sonoridade. 
Tem a mb. um som menos agreste, e 
os seus graves são duma doçura en
cantadora. As barras da mb. são cons
truídas da madeira da muengue, e

M’billa com barras da madeira de muengue

são colocadas sôbre duas cordas, fei
tas de casca da mesma árvore. Esta 
fibra foi escolhida pelo negro, devido 
às suas propriedades elásticas que 
permitem à barra uma expansão sem 
quebra de vibrações.

Por baixo das mesmas barras são 
colocadas umas caixas harmônicas; 
uma espécie de cabaças, que vão di
minuindo de volume para os agudos 
e emprestam ao lnstr. uma sonoridade 
doce e melancólica.

Dentro da família da mb., algumas 
com 3 e 4 oitavas, encontra-se a chi- 
lanzane (soprano). A seguir temos a 
mb. tsangue (contralto). Depois a de- 
binda (barítono) e por fim a chicoulo 
(baixo). A êste conjunto de mb. cha
mam os Indígenas timbila que é tam
bém o nome dado a qualquer trecho 
tocado pelos mesmos lnstr.” A sua 
afinação é em têrças (chilamane e 
tsangue) e sextas (debinda). "É dum 
efeito maravilhosam. desconcertante 
(Belo Marques, Mús. negra. Estudo 
do folclore tonga, 1943, Lisboa).

MBIRÉ, “espécie de trombeta, vul
go boré, muré”  (C. Gondim).

MBORAHEI, a) música, canção; — 
m. apita, côro de música; — b) “mes
tre de capela. Naturalmente o encar
regado da direção dos coros” (C. Gon
dim); — m. poriahú, canção de en
dechas (Montoya); — m. rehe ecatu- 
bae, músico destro; — m. tará ecatu, 
músico hábil (C. Gondlm); — m. 
yohuamo, côro de mús. — mborahei- 
ta-reii, ldem; — m. tará, músico, can
tor (C. Gondlm).

MBURÉ, espécie de trombeta; — 
mburé mburé. ou muré muré, ldem.

MÇHERQI, ár. (oriental), uma das 
partes de música popular de Marro
cos, chamada qriah.

MECANISMO, disposição das partas 
dum lnstr., conforme a natureza de 
cada um; — mecanização, substitui
ção do artista pela eletricidade, má
quina, pelo rádio, relógio, ar, etc.

MEÇDARAT, ár., a parte melhor 
da melodia; v. Arábia-Argélia, 1. d.
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MECER-GANNÁ, flauta usada no 
culto sacro dos etíopes; v. Abessinia.

MÈCHE DE CRIN, fr., sêdas do arco 
de violino, etc.

MECILITAIM, castanhetas bíblicas.
MEDALHA, v. numismática.
MEDESIMO, it., o mesmo (p. ex., 

andamento).
MEDIANTE, nome da 3.a nota das 

escalas diatónicas, por mediar entre 
a tônica e a dominante.

MEDIATIO, lat., mediação; na sal- 
modia, todos os versos são divididos 
em duas partes, sendo o final na 
prlm. distinguido no canto por uma 
elevação melódica, e cabendo ao final 
da seg. parte a conclusão da melodia; 
a divisão está marcada nas edições 
de livros lltúrgicos por um asterisco, 
pequenina estrêla.

MEDICiEA (EDITIO), lat., a edição 
do Gradual gregoriano nas oficinas 
do Cardlal Mediei, em Roma, impres
so nos anos de 1614-1615, cuja reedi
ção, por Frederico Pustet, Ratisbona, 
teve, de 1871-1903, caráter oficial, sen
do então substituída pela Vaticana.
— LIT. — D. Cardinalis Bartolinius. 
S. R. C. Praef., Decretum de 26-4-1883;
— L'Abbé M. J. A. Lans, Dix ans après 
le Décret "Romanorum Pontificum” 
concernant les livres officiels de plain- 
chant; Ratisbona, 1894; — J. A. Lans, 
Offene Brlefe über den Congress von 
Arezzo, Ratisbona, Pustet, 1883; — Fr. 
P. Sinzig, Fr. Xav. Haberl (Mús. Sa
cra, Petrópolis, 1943, p. 218 ss.).

MEDICINA E MÚSICA — “Dorme, 
meu fllhlnho, dorme” cantam as 
mães, com palavras e melodias varia
das, sabendo por experiência, quanta 
influência têm ritmos calmos, regula
res e sons suaves, à meia voz, para a 
criança adormecer. É natural que a 
terapêutica, por sua vez, recorresse 
à música para o duplo fim de. preve
nir e de curar, não sendo de estra
nhar que, em tempos passados e, ain
da hoje, em povos primitivos se ligas
se a isso alguma mágica.

A própria S. Escritura fala do efei
to curativo da música: "Assim, tôdas

as vêzes que o espírito maligno envia
do pelo Senhor se apoderava de Saul, 
David tomava a harpa e a tocava com 
a sua mão, e Saul sentia alívio e se 
achava melhor, porque então se reti
rava dêle o espírito maligno”. (I. Reis, 
16, 23.). — Thales, de Crata, viu na 
mús. um valioso meio contra a peste. 
Ismenias, na Beócia, curava dôres no 
lombo com melodias da flauta. Ascle- 
piadas, agindo por processo homeo
pático, se esforçou para restituir o ou
vido a um surdo por toques de cla
rim. — Karl Storck enumera outros 
representantes da m. que tentaram 
curar pela mús. O jesuita Atanásio 
Kircher (1602-80), célebre filólogo, 
geógrafo, físico, matemático e teóri
co musical, tratou longam. da m. e m. 
nos seus trabalhos: Ars Magnética 
(Würzburgo, 1631), Musurgia univer

salis e Phonurgia nova (Nõrdllngen, 
1684, ed. alemã). As virtudes curati
vas da mús. foram estudadas, entre 
outros, pelo médico suíço S. André 
Tissot (1728-97) e por seu colega fran
cês J. Charles Desessarts (1729-1811). 
Êste últ. "sustenta a opinião de que 
a mús. não só atua sôbre os nervos, 
senão também dlretam. sôbre os va
sos e vísceras, influindo outrossim for
temente sôbre as excreções do orga
nismo; é claro que os trechos de mús. 
executados tinham que ajustar-se 
exatam. ao sexo e à idade, assim como 
aos costumes e preferências dos pa
cientes.” (Dr. Reich). Não falta a arte 
veterinária; para obter efeitos pela 
mús. (K. Storck, p. 212 ss.).

As íntimas relações entre m. e m. 
são ilustradas pelas observações dos 
compositores franceses Gréty (1741- 
1813) e principalm. de H. Berlioz 
(1803-69), dispondo êste último, seg. 
o Dr. Reich, “de certa ilustração mé
dica e de excelentes dotes de obser
vação” . O médico russo J. Dogiel pu
blicou, em 1880, os prim, resultados 
de suas observações sôbre a influên
cia da mús. na circulação sanguínea.
O médico alemão Mentz, em 1895 es
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tudou a influência dos sons do harmó
nio no pulso de 16 pessoas, sendo fei
tas outras experiências, em 1896, pelos 
médicos franceses Binet e Courtier.

O fislólogo francês Féré estudou os 
efeitos da mús. sôbre a capacidade 
de trabalho do homem, tanto do rit
mo (que todos conhecemos dos solda
dos e dos exercícios físicos), quanto 
do tom maior e menor, etc. Os resul
tados das múltiplas observações de es
pecialistas foram aproveitados — en
tre outros — por hospitais em Lon
dres e pela orquestra inglêsa Grêmio 
de S. Cecília, fundada em 1884 com o 
fim exclusivo de tocar em hospitais.

É conhecida a predileção de Inú
meros médicos pela mús., desde Jo- 
hann Stéinwert von Soest (n. 1448) 
que em jovem levou a vida de cantor 
ambulante, estabelecendo-se em 1472 
em Heidelberg como compositor e 
professor de mús., tinha doutorado em 
Pavia, sendo depois médico municipal 
em Heidelberg; — o médico e compo
sitor al. Georg Forster (c. 1514-68); — 
médico esp. Juan Carlos Amat, exce
lente guitarrista que, em 1586, publi
cou a obra "Guitarra espaiíola y van- 
dola en dos maneras de guitarra cas- 
tellana y catalana de cinco ordenes";
— o eminente médico hol. Hermann 
Boerhave (1668-1738) que organizava 
regularmente em sua casa festas mu
sicais; —o filho de seu discípulo Ger- 
hard van Swieten (1700-72), o funda
dor da célebre escola vienense Gott- 
fried van Swieten (1734-1803), que se 
doutorara em Lelden com a tese: 
“Dissertátio slstens musicae in medi
cinam influxum et utilitatem" (1773) 
e que era médico relacionado com Mo- 
zart, Haydn e Beethoven; — o dr. 
Leopold Auenbrugger, (1772-1809), 
membro festejado da Escola Vienense, 
compôs a ópera “Der Rauchfang- 
kehrer” (“O limpador de chaminé” ) ;
— o laringologista prof. Leopold Réthi 
fundou em 1909 a Orquestra médica 
de Viena; — sobressai como "médico- 
múslco” da época moderna o célebre 
cirurgião de Viena Thsodor Billroth

(1829-1894), excel, pianista e violinis
ta e autor do livro (publicado em 1895 
pelo crítico Ed. Hanslick) “Quem é 
musical?” ; — as investigações de Bill
roth foram continuadas, em 1926, pelo 
fislólogo alemão Johannes von Kries 
(1853-1928); — alcançou renome in
ternacional a obra do médico e físico
H. v. Helmholtz (1821-94) "Doutrina 
das sensações do som como base fi
siológica para a teoria da música 
(1863).

O dr. Reich cita como médicos ale
mães e suíços, apaixonados pela mús., 
dêsses últimos tempos: Neisser,
Striimpel. Czerny, Lewandowsky, Schil
lings, Clairmont, Monnier, Matty e 
Wilhelm His (órgãos antigos), Julius 
Flesçh e Kurt Singer (enfermidades 
profissionais dos músicos); W. Tren
delenburg (fisiologia dos movimentos 
na execução da mús.).

Não poucos médicos abandonaram 
a sua profissão, para se dedicarem in
teiram. à mús.. como o suíço W. Cour- 
voisier (1875-1931), os tenores al. O. 
Briesemeister (f. 1910) e Alfred von 
Bari (f. 1926); o diretor da orq. tche- 
cosl. W. Zemanek e o da ópera vienen
se Lothar Wallenstein.

Na Itália pertencem à “Associazio- 
ne dei Mediei Musicisti” os prof. An
drea Majocchi e Arturo Risso; — na 
Inglaterra e na França há movimen
tos Idênticos para o cultivo da mús., 
— o alsaciano Albert Schweitzer (n. 
1875), professor de Teologia em Stras- 
burgo, doutorou-se em Medicina em 
1912, seguindo para a África, onde 
fundou e dirige o hospital de Lamba- 
rene; obtém os recursos para a manu
tenção do hospital por suas viagens 
pela Europa e América, com concer
tos de órgão e conferências; é autor 
de obras teóricas e de reedições das 
composições de antigos mestres do 
órgão.

O Dr. Reich chama a atenção para 
o fato de um número muito grande 
de médicos procurar, de preferência 
a tudo, na mús., o necessário descan-
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so e animação dos labores profissio
nais.

LIT. — Dr. Reich, A música como 
agente curativo; — Médicos músicos 
e amigos da Música; — A enfermida
de do ouvido e a doença mortal de 
Beethoven (todos 3 em “Actas Clba” , 
Rio, ano IX, n.° 9, set. de 1942); — 
Dr. W. Naumann, A mús. e a arte má
gica de curar (1. c .) ; — Gianbattista 
delia Porta, Magia naturalis, 1589; — 
Desessarts. Reflexões acêrca da mús. 
considerada como remédio curativo; 
— F. A. Weber, Da influência da mús. 
sôbre o corpo humano e sua aplica
ção médica, 1802; — H. Chomet, Efei
tos e influência da mús. na saúde, 
1846; — P. J. Schneider, Sistema 
duma mús. médica, 1847; — Dr. Karl 
Storck, Muslk u. Muslker ln Karlka- 
tur u. Satire, 1910, p. 210-214; — Ira 
M. Altschuler y Bessil Shebesta, La 
música como auxiliar en el tratamlen- 
to dei enfermo mental (Boi. lat. am. 
1941, p. 225); — Isabel Packman, La 
mús. en la hospitallzación psiquiátri
ca (Boi. lat. am. 1941, p. 285).

MÉDIO, central; o registro m. da 
voz ou do instr. costuma ser o mais 
grato.

MEDIR, ajustar, regular o compas
so os períodos, os efeitos, etc.

MEDITAÇAO, oração mental, pon
deração, título freqüente de músicas.

MEDJENBA ou MEDJENEBA, uma 
das formas da nouba; v. esta.

MEDOPISMOS, ant. dança trágica 
dos gregos.

MEFINKO, lira abessinia, tocada 
sem plectro.

MEGAFONE, porta-voz.
MEGALOFONIA, aumento da voz 

(doentio).
MEGYOUNG ou MAGYAUN, harpa 

birmana de 3 cordas de sêda, em for
ma dum crocodilo; instr. semelhante 
no Siam tem o nome ta’khay, lagarto 
(v. GRAV. p. 103»).

MEHOLOTH, dança ou instr. bíbli
co de dança.

MEIA CANHA, cantilenas alterna
das com dança sapateada.

MEIO, ponto equidistante dos ex
tremos; meio soprano (mezzo sopra
no), intermediário na voz feminina 
entre soprano e contralto; — melo 
tom, semltono, intervalo mais curto 
empregado na música, resultante da 
divisão dum tom em duas partes.

MEISTER, al., maestro, lt., mestre; 
Meistersãnger, mestres-cantores, titu
lo duma ópera de Wagner, de acôrdo 
com o nome da associação de cantores 
apresentados nesta obra; v. maestro.

MEKHLAÇ, ár., final; v. Arábia-Ar
gélia 1.° i.

MELANCOLIA, tristeza vaga; cará
ter e. título de um gênero de música

MELEKET, MELEKETA ou KENET, 
clarim abessínlo de grosso tubo de ca
na, coroado de meia cabaça; tem sons 
estridentes.

MELIFONE, instr. de manivela idên
tico ao ariston e ao herefone.

MELISMA, ornamento melódico; — 
canto melismático é o que está opos
to ao silábico (de uma nota por síla
ba).

MELISMATA, v. catch.
MELODIA, sucessão rítmica e bem 

ordenada de sons. O último princípio 
da m. ê segundo Rlemann, a mudan
ça de altura, não tanto por saltos, 
mas progressiva, em passos. O subir 
corresponde ao aumento de vitalida
de; o descer ao relaxamento.

O movimento duma m., assim, pa- 
rece-se com os dos afetos da alma: 
o subir corresponde ao querer, à sau
dade, ao desejo, à explosão; o descer 
à renúncia, ao desânimo, à concen
tração do espirito, à tranqüilidade.

Ésses efeitos elementares acompa
nham o subir e descer, como se verifi
ca tanto nos uivos do vendaval, quan
to nas passagens cromáticas no Navio 
Fantasma, de Wagner, pouco diferen
tes daqueles.

O ensino da formação da m., para 
a praxe, teria que examinar: a) as 
escalas diatónicas como mais com
preensíveis do que as mudanças cro
máticas; — b) o aproveitamento do
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acorde segundo a sua posição na res
pectiva tonalidade; — c) os elemen
tos mai.< simples das formas mus.: pe
ríodos, união de motivos, imitação. 
Por ora, não há ainaa cadeira de for
mação de m. nas escolas dc mús., mas 
o assunto foi tratado na teuria, como 
por J. Riepel; Tonordnung (3 partes; 
1755, 57, 65); — Nichelmann: Die 
Melodie (1755) ; — Reicha: Traité de 
mélodie (1814, 1832); — Bussler: Ele- 
mentarmelodik (1879); — Riemann: 
Neue Schule der Melodik (1883) e Ka- 
techismus der Kompositionslehre (2. 
ed. 1897, l.a parte) ; — Cremer: L’ana
lyse et la composition mélodique
(1898).

O nome m., às vêzes, é substituído 
por canto. Melodia, ou Canto, — diz 
Pr. Dom. de S. José Varella (Compên
dio de Música, Pôrto, 1806, p. 17) é a 
sucessão agradável de diferentes sons, 
sem mistura alguma de acordes” ; 
nome de cantos especiais no rito am- 
brosiano.

MELODIA MODULADORA é aquela 
que obriga a harmonia à modulação, 
embora na m. não apareça nenhum 
acidente.

MELODIA OLÍMPICA, coleção de 
madrigais editada em 1591, pelo in
glês Peter Phillpps.

MELODIAR, v. tocar ou tornar me
lódico.

MELODIA TÍPICA, motivos que, no 
canto gregoriano, servem para textos 
de caráter diferente, até mesmo 
oposto.

MELÓDICA, clavlcórdio com um re
gistro de flauta, construído por Stein.

MELÓDICO, relativo à melodia.
MELÓDICON, instr. de teclado mo

vido por cilindros, inventado em Co
penhague por Rleffelson.

MÉLODIES (LES) GRÉGORIEN
NES D’APRÈS LA TRADITION, obra 
de Dom J. Pothier, de Solesmes (Tour- 
nay, Desclée, Lefèvre & Cle. in-8, 1880) 
de grande influência no mundo ca
tólico.

MELÓDINA, instr. de lâminas vi
brantes, por meio do teclado, inven
tado em 1850 por Fourneaux.

MELODION, variante da harmôni
ca, inventado em 1811 por Dietz. 

MELODIOSO, suave, agradável. 
MELODISTA, compositor de melo

dias.
MELODIZAR, v. melodiar, suavizar 

o  som.
MELODRAMA, drama com música 

instr.; ópera.
MELÓFARO, lampeão-estante, em 

cujas faces se aplicam papéis trans
parentes com a música, para esta ser 
tocada à noite ao ar livre.

MELOFONE. acordeão, harmónio, 
Ziehharmonika, al.

MELÓFONO, acordeão aperfeiçoado, 
em 1837, por Lecler com o fole duplo. 
A forma é da antiga viela de roda, 
a sonoridade grave e prolongada como 
de harmónio.

MELOGRAFIA, arte de escrever 
música; método de fixar por escrito 
mús. no momento de ser tocada no 
plano ou no órgão.

MELÓGRAFO, aparelho reprodutor 
dos sons executados no piano. "Os 
prim. aparelhos notáveis — escreve
E. Vieira — que apareceram para êsse 
fim, foram os dos mecânicos Hohl- 
feld e Unzer. Consistiam êsses apare
lhos numa série de varetas adiciona
das às teclas de um piano e munidas 
cada uma de um lápis; encostava-se- 
lhes uma tira de papel pautado que 
se movia de um cilindro para o outro 
por meio de uma manivela; cada li
nha e cada espaço da pauta corres
pondia a um lápis e por conseguinte 
a uma tecla do piano; os traços mar
cados sôbre o papel indicavam as no
tas executadas, sendo a sua duração 
reconhecida pela extensão dos mes
mos traços.

Outros mecânicos construíram idên
ticos aparelhos mais ou menos modi
ficados, sendo o mais notável o do en
genheiro francês Guerin, que chamou 
ao seu invento pianógrafo. Finalmen
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te em 1855 o mexicano João Adorno 
apresentou o seu sistema de notação 
a que pôs o nome de melografia, e 
fêz construir o piano-melógrafo que 
imprime, escrita por êsse sistema, 
tôda a mús. que se executa.

Recentemente fêz-se a aplicação da 
eletricidade ao m. a fim de obter dos 
cilindros empregados um movimento 
constantemente igual como no fonó
grafo Edison. Todavia êsse aparelho 
ainda não tem uma utilidade prá
tica.”

Pedrell cita entre os que se dedica
ram à solução do problema: Creed 
(1747), Myer (1749), Holfeld (1752), 
Engramelle (1770), Merlin (1771), 
Gattey (1783).

MELOMANIA. paixão ou mania pela 
mús.; — MELOMANO, apaixonado p. 
mús.

MELONI-COR. espécie de trompa 
construída pelo it. Milano, em 1853.

MELOPÉIA, a) antlgam.: a arte da 
composição e do canto; a m. era a 
composição da melodia, como a ritmo- 
péia a do ritmo; — b) “peça mus. 
para acomp. de uma recitação... toa
da monótona” . (Peq. dic.).

MELOPLASTO, método de ensino 
da melodia do francês Pierre Galin, 
consistindo numa pauta sem claves 
nem figuras de notas, na qual mostra
va com uma vara o lugar das notas 
dó, ré, mi, etc. O m. é empregado em 
muitas escolas de canto coral da 
França e da Bélgica.

MELOS, gr., suavidade do canto, 
melodia.

MELRO, v. ave.
MEMBI, MEMBY, lnstr. de sôpro 

dos índios, denominado por Martius,
F. Faria, de flauta, buzina ou trom
beta; por F. França de charamela, por 
M. Mala de gaita, feita de fêmur do 
inimigo. “Parece-me — diz Costa Gon- 
dim — não haver a menor dúvida sò- 
bre a matéria empregada no fabrico 
dêste lnstr.: os ossos longos, como 
afirma Melo Morais, isto é, dos bra
ços e pernas dos animais e dos ini

migos; instr. que faz lembrar a anti
ga ossea tíbia dos Romanos que era 
mais aperfeiçoada.

"Isto pôsto. verifica-se que os índios 
tinham êsse instr. de diferentes tama
nhos e grossuras, ora de sons agudos, 
ora de sons graves... Os que eram 
feitos do fêmur ou da tíbia, tinham 
lncontestàvelm. um timbre mais cheio 
que os que eram fabricados com ou
tros ossos mais finos. É, pois, fora de 
dúvida que o m. deve ser classificado 
como flauta, e não como trombeta, 
porque dá-se ainda o nome de m. a 
uma espécie de taboca... Na Rev. 
Anthr. vem o desenho dêste lnstr. Um 
traz a forma de um fêmur e contém 
três buracos; outro tem a forma de 
duas tíbias unidas com cordão, tendo 
cada uma um buraco pequeno qua- 
drilongo” .

MEMBI APARA, “ flauta de cana, 
segundo G. Dias e o P. S. de Vascon
celos. V. Martius e E. Faria chamam 
chaim, e F. França dá-lhe a definição 
de trombeta (v. itamembi).” (C. Gon- 
dim).

MEMBI-CHUÊ, "gaita de chôro, es
pécie de quena peruviana, em que 
quase todos os nossos índios entorna
vam tôdas as tristezas de sua alma, 
torturados pela saudade... Deve ser 
a flauta dos bororos, feita de uma 
espécie de taquara, encaixada em um 
tubo mais grosso, medindo tudo 
l,12m., chamada flauta dos mortos (C. 
Gondim).

MEMBI-GUAÇU, "flauta maior (G. 
Dias). A. Pimentel chama concha 
grande" (C. Gondim).

MEMBI-JUPIÇARA, trombeteiro.
MEMBI-PEJUÇARA, gaiteiro, buzl- 

nador.
MEMBRAFÔNICO. instr. com per

cussão duma membrana.
MEMBRANA, película apergaminha- 

da, usada na construção de vários 
instr. mús.; produzem o som pela per
cussão e vibram sob a ação dum con
junto de sons de grande intensidade.
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MEMBÚ, gaita, flauta. Segundo F. 
França, o e desta palavra deve soar 
como i.

MÊME, fr„ mesmo; m. mouvement, 
o mesmo andamento.

MEMI ou MEMIM, flauta.
MENANAIM, Instr. bíblico de per

cussão, mencionado no livro de Sa
muel.

MENEYGUAÇU, instr. feito de con
cha.

MENESTREL, menétrier, fr., mins- 
treing, “empregado, servo” , eram os 
auxiliares dos trovadores, que canta
vam e tocavam os cantos inventados 
por êstes; era também a designação 
de poetas e cantores em geral, en
quanto a de trovador completa só aos 
nobres; mais tarde o têrmo m. foi 
aplicado aos mús. como tais, em par
ticular aos tocadores da viola, como 
hoje professor ou maestro.

Formavam na França a poderosa 
associação menestriandiem, cujo che
fe era chamado rei dos menestréis.

MENFÍTICA, dança executada com 
espada e escudo.

MENI, seg. C. Gondim: “ flauta de 
taquara dos índios bakairis, um dos 
instr. mais perfeitos e apreciados; ti
nha 0,75 até um metro de compri
mento e 0,06 de grossura. Nas outras 
tribos tinha diversos tamanhos e di
ferentes nomes (Steinen).’’ v. kalotú.

MENINO DO CÔRO, em latim: cho- 
raules, pueri symphoniaci, infantes 
paraphonistae; em port. ant. mòzi- 
nhos, mouzinhos, fradinhos, mongi- 
nhos, noacilhos, monachinos e moço- 
cos; em al.: Chorknaben, Sàngerkna- 
ben; Instituição que influiu notavel
mente sôbre a arte mus. de vários 
países.

MENISTRE, charamela; instrumen
to de menestrel.

MENO, it., menos.
MENOLOGIO, martirológio ou ca

lendário da Igreja grega.
MENOR, mais peq., Inferior; empre

gado de intervalos, acordes e tonalida
des; v. êstes.

MENSCH, al., homem; — MENSCH- 
LICH, al., m. Stimme, voz humana.

MENSURA, medida; a) nos tubos 
do órgão, a relação entre o diâmetro 
e o comprimento, distinguindo-se m. 
larga (como na “ flauta ôca” ) , média, 
(como no “principal” ) e estreita 
(como na “gamba” ). A diferença é 
de 1:10 a 1:24; a m. larga dá um tom 
suave; a estreita um estridente, for
te; — b) em outros instrumentos, a 
m. indica as medidas próprias de 
cada um; na flauta, os lugares dos 
orifícios; nos violinos, etc. o compri
mento das cordas; — c) antes da in
trodução das barras de compasso, a 
m. apresentava sinais diferentes se
gundo a duração das notas, dlstin- 
guindo-se entre a m. perfeita, que era 
a de 3 valores e a imperfeita, de 2. 
Até o séc. 13, as notas eram duplex 
longa (ou maxima), longa, brevis, se- 
mibrevis, e do séc. 13 para cá: míni
ma e semínima, tôdas pretas.

Só no séc. 15, as notas pretas foram 
substituídas, nos valores longos, por 
brancas, ficando as pretas para as 
notas curtas: semínimas, colcheias, 
fusas (não sem exceções).

MENSURADA, MESURAL, medida.
MENSURALISTA, compositor ou au

tor didático de música mensurai.
MENTONNIÊRE, fr., a peq. peça de 

ébano, cautchouc, etc., que muitos 
violinistas adicionam ao violino, onde 
êle encosta ao queixo.

MENUET, fr., v. minuete.
MEQÇOUR EL-DJENAH, ár. ("de 

asas cortadas’’ ) , música triste ou sen
timental em Marrocos; v. Arábia.

MERUNA, esp., peq. caixa de mús. 
para atrair os melros.

MESCIDES, gr., sons médios, v. 
lepsis.

MÊS DAS ALMAS =  novembro, 
cujo 1.° dia é consagrado a Todos os 
Santos, e o 2.°, etc. aos Defuntos, com 
Missas de Requlem, romarias aos ce
mitérios, etc.

MÊS DE MARIA =  maio, dedicado 
à SS. Virgem, à qual se fazem devo
ções e novenas públicas, com o canto
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da Ladainha Lauretana e de hinos 
marlanos.

MÊS DE S. JOSÉ =  março, dedica
do ao Espôso da SS. Virgem, elevado 
a Padroeiro da Igreja, das Famillas 
e da boa morte; cantam-se ladainhas 
especiais e hinos próprios.

MÊS DO CORAÇAO DE JESUS =  
junho, com Missas, novenas, ladai
nhas ao Coração de Cristo Redentor.

MÊS DO ROSÁRIO =  outubro, com 
a reza do têrço e cantos marianos.

MESE, gr., som central; nome da 
corda mais aguda do 2.° tetracordo 
grego.

MESOCORO, músico grego ou roma
no que marcava o compasso de coros 
com o scabillum, sandália sonora.

MESÓIDE, sons médios na melodia 
grega.

MESON, gr., nome do 2.° tetracordo 
grego, de cordas médias.

MESONNYKTIKON, gr., canto no
turno da Igreja grega.

MESOPOTAMIA MUSICAL. Tendo 
êste país florescido sob os assírios e 
babilônios, foi dominado mais tarde 
pelos persas, árabes e turcos; v. Ará
bia, Pérsia, Babilônia e Turquia.

MESSA Dl VOCE, it., som filado 
(não confundir com mezza voce), mé
todo lt. de canto de atravessar com 
o som tôda a escala do pp ao f f  e no
vamente ao pp; um dos exercícios 
mais importantes.

MESTEKBARAT, ár., forma musi
cal; v. Arábia-Argélia.

MESTEKBER (EÇ-ÇENAA), ár.. 
prelúdio instr., v. Arábia. 1.° b.

MESTISSIMO, it., aflltísslmo; — 
mesto, lt., triste.

MESTRE DE CAPELA, chefe dos 
cantores e mús. duma igreja.

MESTRE DE MÚSICA, chefe de 
bahda de música.

MESTRIA, MAÎTRISE. fr„ escola de 
mús. da Igreja na França.

MESURE, fr„ compasso.
METÁBOLA, gr., modulação.
METÂIHI, rltornelo instr., v. Ará

bia-Argélia 1.° e.

METLÂA, estribilho; v. Arábia. 
MÉTODO, modo de cantar, estudar, 

tocar, ensinar.
MÉTRICA, “é a arte que trata dos 

versos, suas partes (pés), e do modo
de agrupar os diferentes versos (es
trofes).” (Marques Leite: Peq. ensaio
de métrica latina). Na lingua latina
são pés dissílabos:

espondêu ...............  — —
pirríqulo .................. o o
troquêu ou corêu . . .  — o
jambo .........................  o —

Pés trissílábos:
m olôsso........................ —
tríbraco ...................... o
palimbaquío...............  —
anapesto ....................  o
d á tilo ........................... —
báqu lco .......................  u
crético ou anfímacro — 
anfíbraco ................... u

Pés tetrassilabos: 
proceleusmátlco . .. u
jônlco m a ior .............—
jónico m en or .............o
péon I .......................—
péon I I .................... u
péon I I I ..................  o
péon I V ................... o
METRIFICAÇÃO, versificação. 
METRO, ritmo.
METRÔMETRO, aparelho inventa

do. em 1732, para marcar compassos; 
predecessor do metrônomo.

MüTRüNOMO, pêndulo em pé, mon
tado em pequena caixa, com haste 
graduada, munido de contrapeso mó
vel que regula as oscilações; quanto 
mais alto o regulador, tanto mais de
morados são os movimentos. A tabela 
graduada na face do m., tendo por uni
dade o minuto, permite ler algarismos 
correspondentes à fração do minuto 
que dura cada oscilação. Estando o 
regulador em 60, cada oscilação deve 
ser exatam. de um segundo; estando 
em 120, será de melo seg.
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Mathis de Lussy dá para os vàrios 
andamentos êste quadro de oscilações 
do m.:
.  ( Largo ou Ad&glo 40 a 60
AjCnW } Larghetto............. 60 a 72

, Andante................  72 a 84
Moderato )  Andantino ou

) Allegretto................ 86 a 120

{Allegro   120 a 150
Presto   150 a 180

Prestissimo   180 a 208

Na Indicação do movimento metro- 
nômico costumam-se escrever as duas 
letras M. M. (m. Maelzel) com a mí
nima, colcheia, etc. que forma um tem
po do resp. compasso, acrescentado o 
sinal =  (igual a . . . )  e o número que 
se deseja. Assim, M.M. 80 significa 
que cada seminima do compasso equi
vale a uma oscilação do pêndulo.

O inventor do aparelho é o hol. Die- 
trich Winkel (1780-1826) ; J. N. Málzl. 
de RatLsbona (1772-1838), aperfei- 
çoou-o.

METRÔNOMO DE BÔLSA, Invenção 
da casa Mahlllon & C., Bruxelas, con
siste num pêndulo de aço (prêso a um 
fio de sêda), em cuja face esquerda 
está gravada uma escala métrica dos 
valores das oscilações sôbre a fração 
dum minuto; do lado direito estão 
marcados os comprimentos correspon
dentes às ditas frações. O pêndulo 
funciona mantido entre o polegar e o 
índice dos dedos.

METSANG, pandora persa, de 2 
cordas.

MEUDO, v. ave.
MÉXICO MUSICAL — Uma nota de 

Raoul d’Harcourt, ao pé da pág. de 
seu estudo “La Musique Indienne chez 

les anciens civilisés d’Amérique", na 
Encycl. de Lavlgnac, p. 3337 ss., escla
rece um fato importante: “Sôbre 
quinze milhões de habitantes, o Méxi
co possui ainda (isto é em 1922) cêr- 
ca de dez milhões de índios e descen
dentes; sôbre oito milhões de habi
tantes, o Equador, o Peru e a Bolívia 
reunidos têm cêrca de sete milhões

de índios puros.” Mesmo êstes, diz o 
autor no corpo do estudo, “têm as 
condições de existência de tal modo 
mudadas, ao contato com os europeus 
e sob o jugo esp., que é difícil recons
tituir de maneira exata sua vida de 
outrora nas suas múltiplas manifes
tações."

Ao entrar Hernán Cortés, em 1519, 
em Veracruz, o M. era dominado pelos 
poderosos reinos dos aztecas e dos 
mayas. Da música de então só se co
nhecem, seg. Gabriel Saldivar, as oca
siões em que se tocava e cantava, mas 
não as melodias e harmonias. Contu
do, a mús. autóctona de regiões afas
tadas, conservada pela população, — 
a comparação com a mús. primitiva 
de outros países, — e o encontro de 
numerosos instr. mus., permitem fa
zer conclusões sôbre a natureza da 
mús. daquele tempo.

Cortés apoderou-se da capital dos 
aztecas e do rei Montezuma, subju
gando, até 1526, o território chamado, 
desde 1540, o vice-relno Nova Espanha. 
O país sofreu imensamente, vendo des
truída a sua ant. cultura, o que levou 
a população a lutas por sua Indepen
dência. Esta foi proclamada só em 
1821, cedendo o curto regimen monár
quico, em 1823, à república. Novas lu
tas levaram, em 1836, à perda de Te
xas, e depois da guerra Infeliz contra 
os Estados Unidos (1846-48) à da qua
se metade do território. A situação 
interna melhorou sob o ditador Por- 
fírio Diaz, 1877-1911. sem que se con
seguisse paz duradoura. Calles, 1924- 
28, fechou as Igrejas, proibiu as Or
dens, baniu muitos bispos, etc.. luta 
continuada por Ortis Rubio, 1930-32, 
com as tristes conseqüências de costu
me, não por último para as Belas 
Artes.

Entre os INSTR. DE PERCUSSÃO, 
os aztecas e mayas usavam o tzica- 
huastli e sua variante o omitzicahuas- 
tli; — ayotl; — o timbal; — o aya- 
castli e os koyoli do gênero das caba
ças com sementes ou pedrinhas; — os 
tambores conheciam duas formas por
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excelência; o huehuetl (panhuehuetl), 
grosso cilindro de madeira em uma 
só peça, com 1 m. a 1,50 m. de alto, 
e 0,50 m. a 0,60 m. de diâmetro; era 
colocado verticalmente, às vêzes com 
3 pés cortados na sua base; era fe
chado por uma pele bem esticada. Os 
aztecas tocavam a pele com a mão; 
os mayas, que chamavam o huehuetl

PanhttehutXl de Tenango, chamado de Herediu 
(Museu Nac.)

de tujikul, usavam baquetas. Ouviam- 
se os sons muito longe; instrumentos 
menores, levados sob o braço, (GRAV. 
p. 25, juntam, com a do teponaztli) 
tinham o nome de tlapahuehuetl ou 
yopihuehuetl. — Outro tambor, o te
ponaztli, menor e mais elegante, unia 
a forma geral do tambor com a do xi
lofone, pela disposição diferente das 
partes onde era tocado, sem necessi
dade de pele. Essas partes, formando

Dresden).

uma espécie de lingüetas, permitiam 
obter dois sons bem distintos, às vê
zes do intervalo duma têrça, isso se
gundo a grossura das lingüetas, cujo 
lado oposto tinha uma longa aber
tura retangular; dependia, pois, do 
construtor dar essa ou aquela grossu
ra e, com isso, êsses ou aquêles sons. 
Freqüentem., o teponatzli ostentava 
obras de talha de rica fantasia; era 
colocado horizontalm., muitas vêzes 
ao lado do huehuetl, marcando ambos 
os ritmos do canto e da dança; — a 
marimba (v. esta), aperfeiçoada no 
Af„ abrangia várias oitavas.

Dos INSTR. DE SOPRO, o teksistli 
(tetl =  pedra; sistli =  som), chama
do também atekokoli (atl =  água; 
tekokoli =  objeto de pedra) tinha a 
forma da concha; feito de barro, fre
qüentemente ostentava uma cabeça 
de animal de bôca ameaçadoram. 
aberta.

A flauta de ponta, feita de osso, ca
nudo e, prinr.ipn.im , de barro e cozido, 
chamava-se tlapitsali (tia =  terra, 
barro; pitsa =  soprar), — wilakapits- 
tli ou sosoloktli, musicalm. inferior à 
quena do Peru. O tlapitsali era cons
truído também como flauta dupla.

Os apitos, espécie de pequeninos fla
geolets ou ocarinas, chamados toto- 
lapitsali (=  apito de passarinho) ou 
totonotsalistli Imitavam o canto de

Ocarina em forma de pássaro.
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certos passarinhos, sendo feitos nas 
formas mais fantásticas. Segundo R. 
d’Harcourt, parece oue a flauta de 
Pan não era cnohecida no M. antigo.

Mostram desenhos antigos que os 
mayas e nahoas tinham também ma- 
racás, de formas bem variadas, e ras
padores; os maracás eram chamados 
ayacachtli, tetsilacatl e omichicaoatzli.

Segundo Sahagun (“Hist. general de 
las cosas de Nueva Espana” ) , os inva
sores espanhóis encontraram no Mé
xico uma miskoakali, espécie de esco
la de música e dança (miskoatl =  
turbilhão; kali =  sala, casa), onde se 
preparavam os instr., as máscaras, os 
ornamentos, vestidos, etc., para o 
areyto, dança, e o canto das cerimô
nias do Anahuac e de outras festas. 
Os areytos, com cantos, eram feitos 
principalmente em homenagem ao 
deus da guerra ou da chuva, ou na 
colheita das plantas sagradas. Os can
tos das danças rituais perderam-se; 
os ecos encontrados entre os indios 
da Serra de Nayarlt são moderni
zados.

Anualm., no mês Tochcatl, realiza- 
va-se a festa solene em homenagem 
a Tezcatlipoca, sob a invocação de Ti- 
itlacato, que falava, cantava e tocava 
muito bem, e que fôra escolhido um 
ano antes para a morte, (a exemplo 
de sacrifícios semelhantes em outros 
povos).

Texcoco, Tlapa, México e outras ci
dades tinham, segundo Gabriel Saldi- 
var (Historia de la Música en México, 
1934), escolas de música para o en
sino do canto, dos instr. e da dança, 
havendo, quanto aos costumes, uma 
“rigidez extrema". Os alunos estuda
vam “desde pequenos” , tendo que de
corar grande número de composições, 
sob a direção do tlapitzcatzin. Os re
sultados assombraram os connulstado- 
res espanhóis e os missionários, mas 
foram obtidos por excessivo rigor. Diz 
Saldivar (1. c. p. 43) que uma única 
falta no canto e dança foi castigada 
“com repreensão imediata e, no dia 
seguinte, a morte” . Os grupos de can

tores, músicos e dançarinos eram di
rigidos por um responsável, chamado 
pelos mexicanos de umetochtzin, pelos 
mayas de hol-pop.

Estabelecido, pelos espanhóis, o con
tato com a Europa, a música dos in
dios, aos poucos, tomou outro aspecto. 
O primeiro oue ensinou a música ins
trumental foi o célebre franciscano 
belga Fr. Pedro de Gant, sendo o pri
meiro professor de canto Fr. Juan de 
Caro. O efeito foi tal que, segundo Fr. 
Juan de Torquemada, em breve não 
havia povoação de 100 cabeças que 
não tivesse cantores e instrumentistas 
para as Missas e as Vésperas; nem al
deia, por pequenina que fôsse, sem 
uns 3 a 4 índios-cantores, prlnclpalm. 
nas Províncias de Mechoacán e Xalis- 
co. Crianças de 11 a 12 anos conhe
ciam o cantochão e a música mensu
rada. Os órgãos foram substituídos 
por flautas. Os instrumentos trazidos 
pelos espanhóis foram Imitados e to
cados pelos indios.

Os 3 íranciscanos belgas chegados 
em 1523, no ano seguinte foram re
forçados por 12 confrades esp., vindo 
em 1526 os dominicanos, em 1533 os 
agostlnianos, em 1570 os jesuítas, dez 
anos depois os íranciscanos descalços, 
em 1582 os mercedários, em 1585 os 
carmelitas descalços, em 1590 os bene
ditinos. Cada Igreja tinha sua escola 
de canto; o número de índios que to
cavam instr., chegou a ser excessivo, 
motivando restrições.

Os livros trazidos da Espanha que 
serviram para a edição de outros no 
M., no século 16, eram: Graduale Do- 
minicale, 1576; — Antiphonarium, 
1577: — idem de 1579; — Psalterium 
Antiphonarium Sanctorale, 1584, mas 
já em lóo6 tinha saido o primeiro li
vro com mús., impresso na América, 
um “Ordinário das Missas". Cedo, sur
giram compositores. O P. Hemanão 
Franco, provàvelm. nascido no pais e 
chegado em 1575 à cidade de M„ é o 
mais antigo de quem ainda se conhe
cem músicas. Escreveram composi
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ções: Frei Luís de Câncer, assassinado, 
em 1549, pelos indios de Verapaz; — 
Fr. Salvador Hernández; — sendo ci
tados no índice das obras na Catedral, 
do século 17: Argarabel, Ràbasa, Pi- 
caiiol, Alba, Gamarra, etc. autores, ge
ralmente, de obras polifônicas.

A mais numerosa produção de Mis
sas, motetes. hinos. Te Deums, vllhan- 
cicos, é do mexicano Antônio de Sa- 
lazar, mestre de capela da catedral de 
cêrca de 1685 a 1715. O índio, Juan 
Matias, de voz extraordinária, tocava 
órgão e qualquer outro instr., como 
se fôsse a sua especialidade; durante 
15 anos. foi mestre de capela (parece 
que de Oaxaca) e compositor, deixan
do muitos discípulos.

Do séc. 18 conhecem-se como com
positores: Manuel Sumaya. autor da 
primeira ópera; — José de Torres, 
muito fértil; — Mateo Tolis de la Roca, 
mestre de capela da catedral; — seu 
sucessor, o italiano Ignacio Jerusalem; 
— José Maria Alãana, o melhor violi
nista de seu tempo; — Antonio Jua- 
nas. fal. em 1817, o mais fecundo.

Por mais que todos êsses composito
res tivessem cultivado o gênero sacro, 
não faltou o profano. A primeira mú
sica que os indios ouviram dos inva
sores espanhóis, foi profana, guerrei
ra: toques de clarim e caixas, como 
mostra uma gravura do Códice Cam
pos; danças como o zapateado, a se- 
guidilha. etc. Já no séc. 16, espanhóis 
ensinaram os vários instr., dedicando- 
se alguns à composição e ao teatro. 
No séc. 17. a monodia acompanhada 
tornou-se a música predileta do povo. 
continuando, no mais, o predomínio 
da polifonia.

No séc. 18, entre a mús. européia 
que entrara no M„ se achavam, além 
de obras religiosas, 12 sinfonias de Bo- 
cherini, 18 de Haydn, 6 de Pleyel, etc., 
quartetos e quintetos de Pleyel, etc.

Entre os instr., os que mais chamam 
a admiração dos estrangeiros, são os 
ÓRGÃOS das igrejas, multas vêzes de 
suntuosldade surpreendente. Tiburcio 
Sans (do reino de Aragona). chegado

em Veracruz no ano de 1692, velo co
locar o órgão de catedral, tendo sido 
feita a caixa por Juan de Rojas, da 
mesma procedência. Foram construí
dos, então, órgãos preciosos no pró
prio M., entre os quais o famoso e 
grande órgão da catedral de Guadala- 
jara, por José Navarre com 2226 flau
tas) , instr. examinado na ocasião por 
8 (oito) organeiros presentes. Cle
mente Dâvila, em 1733, é citado como 
outro organeiro de Guadalajara. Em 
1735, depois de concorrência com or
ganeiros da Europa, a catedral do M. 
recebeu um novo órgão, construído no 
M.

Além de outros instr., foram cons
truídos também planos.

Do séc. 19, O. Meyer-Serra (“Pano
rama de la Música Mexicana” ) des
taca como "primeira figura do mo
derno nacionalismo musical” Manuel 
M. Ponce e como "o mais esperto dos 
compositores de sua geração” Aniceto 
Ortega (1823-1875), chamando Gustavo 
E. Cacpa e Ricardo Castro campeões 
duma nova fase. Aniceto Ortega escre
veu o aplaudido “episódio musical” em 
1 ato “Guatimotsin”  sôbre cenas dra
máticas da história do M.

Na “Revista Musical Mexicana” de
7. XI. 1943, o Dr. Jesus C. Romero 
apresenta um estudo bibliog. de Me- 
lesio Morales (1838-1908), do qual cita 
trabalhos teóricos, as óperas "Romeo 
y Julieta”, “Ildegonda”, "Gino Corsi- 
ni” , "Carlomagno” , “La Tempestad” , 
“Cleopatra”, tôdas em 4 atos; "Anita” 
em 1 ato e 2 quadros, duas cantatas, 
uma Missa solene, as “Siete palabras 
de Cristo en la Cruz”, inédita, e a nu
merosa biografia a respeito do mestre 
que usava dos pseudônimos: “Becua- 
dro — Claris Verbis — El Viejo orga
nista — Martin Merendote — Maese 
Pedro — Orfeo — Páris — e Vlolin 
Segundo” . Deixou uma “Autobiogra
fia” ("El Heraldo Ilustrado” , 11. X. 
1919).

Renunciando ao predomínio do pla
no, a nova geração apresentou obras 
orq.; assim Manuel Ponce: “Chapulte-
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pec”, 1921; Carlos Chávez: “El fuego 
novo”, “Sinfonia Índia", “Sinf. de An- 
tigona” ; — José Rolon: “El festln de 
los enanos” , 1925; Cajidelario Huizar: 
Imágenes, 1928; Silvestre Revueltas: 
“Cuauhuauac” , “Caminos”, “Esquinas” , 
“Sensemaya” ; etc. Como Chávez, Luis 
Sandi (n. 1905), se dedica à explora
ção da mús. dos índios; — Daniel 
Ayala (n. 1908), estiliza a música 
maya; — Salvador Contreras (n. 
1912), tem afinidades com Revueltas; 
— Bias Galindo (n. 1911), tem idéias 
“ como blocos de granito... falta pas
sá-las pelo filtro purificador da elabo
ração musical” (Mayer-Serra, 1. c. p. 
175-6). Miguel Bernal Jiménez (n. 
1910), representante do catolicismo, 
escreveu a ópera “Tata Vasco” sôbre 
a vida do missionário Vasco de Qui- 
roga.

LIT. — Gabriel Saldivar (com Elisa 
Osorio Bolo), Hlst. de la música en 
México, 1934; — Codice, Dresden, 
Grav. 34; — Mendizabál, Cantares e 
Danzas Indígenas (“Mexican Folk
ways”, vol. 3, n.° 2); — Ant. Pefíafiel. 
Cantares Mexicanos; — Arquivo da 
Catedral de M., Actas de Cabido, t. 22. 
27. 67; Libros de Coro; — Nunez y Do
minguez, El Alabado y las Alabanzas 
(“Mex. Folkways”, dez. e jan. de 1926, 
n.° 10); — Rubén M. Campos, El folk
lore y la Música Mex.; Id., El folklore 
mus. de las cidades, Méx., 1930; — 
Otto Mayer-Serra, Panorama de la 
Mús. Mex., 1941; — L. Castillo Ledón, 
Los mexicanos autores de óperas, M., 
1910; Primer Congreso Nac. de Mús., 
1926; — R. Gallop, The Music of In
dian Mexico (“The Mus. Quartely” , 
New York, abril, 1939); — Alba He
rrera Y Ogazón, El arte mus. en Méx., 
M. 1917; — Galindo, Hist, de la Mús. 
Mex., Colima, 1933; — R. Lack, D ie... 
altmexlkan. Tempelgesánge (Fests
chrift f. Joh. Wolf).; — Ruben M. 
Campos, El folklore musical de M. 
(Bol. lat. am., t. Ill, p. 137); — A. So- 
lorzano y R. G. Guerrero. Ensayo para 
um estudlo sobre la “Danza de los Con- 
cheros de la Gran Tenochtitlán” (Bol.

lat. am., 1941, p. 449); — Radl G. Gue- 
rrero, Consideraciones sobre la mús. 
Tarasca (Bol. lat. am., 1941, p. 477);
— Vic. T. Mendoza, La Canción de 
Mayo en México (Bol. lat. am., 1941, 
p. 491); — idem, El álbum de 24 can- 
clones y j ar abes mexicanos (Bol. lat. 
am., 1941, p. 515); — Ofío Mayer- 
Serra, Silvestre: Revueltas y el nacio
nalismo musical en México (Bol. lat. 
am., 1941, p. 543).

MEZLOUQ, ár., mús. humorística de 
Marrocos.

MEZMOUM, tonalidade árabe que 
corresponde ao tom lidio do canto 
gregoriano.

MEZZA-MANICA, it., segunda posi
ção dos dedos no violino e na viola.

MEZZA VOCE, it., meia voz. p., 
suave.

MEZZO FORTE, it., (m. /.), melo 
forte.

MEZZO SOPRANO, it., bas-dessus, 
fr., a voz branca de mulher ou de me
nino, entre o soprano e o contralto, 
de timbre cheio no registro médio.

MI. terc. nota da escala de dó.
MIAZEF, MA’AZIF, MTZAFA, instr. 

árabe de cordas.
MICROFONE, aparelho inventado 

por Hughes, destinado, na Indústria e 
na música, a aumentar a intensidade 
do som ou da voz.

MICROFONIA, debilidade da voz.
MICRÓLOGO, título de célebre obra 

de Guido de Arezzo (cêrca de 995 até 
cêrca de 1050) sôbre o sistema musical 
da época.

MICROSCÓPIO VIBRANTE, lnstr. 
científico para observar as vibrações 
das cordas e determinar os sons har
mônicos.

MILAGRES, dramas sacros da Idade 
Média, com música.

MILITAR, relativo às fôrças arma
das, suas marchas e seu canto.

MILITARMUSIK, al., banda militar.
MILONGA, canto popular das repú

blicas do Prata, ao som da guitarra;
— MILONGUEIROS, cantadores de m.
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MILVINA, flauta ant.; as milvina e 
tibiae dos romanos tinham o som 
multo agudo.

MI MAIOR, tom moderno, de 4 sus
tenidos.

MIMBI, talvez Idêntico com membi; 
flauta, gaita (C. Gondim).

MIMBI TARARA, flauta, buzina, 
trombeta, seg. Montoya. Sílvio Rome- 
ro diz que é uma espécie de buzina. S. 
Ana Neri afirma ser uma trombeta 
dos tupis e que é o principal instr. de 
guerra que toma diferentes nomes, 
conforme a tribo. É uma espécie de 
clarim, que se toca como numa flauta 
atravessada, em a tendo horizontalm. 
Ela dá um clangor agudo, estrepitoso e 
duro. É feita de madeira forte e pe
sada. Pela descrição do lnstr., vê-se 
que é a mesma inubia (C. Gondim).

MIMBI-TARARÁ-QUEQUE, voz de 
trombeta rouca; — MIMBI-TERERA. 
clarim, trombeta dos índios.

MIMÊ, buzina dos índios, em forma 
de chifre, feita de bons pedaços de 
massarandiba, ajuntados com o leite 
resinoso da mesma árvore; é enfeitada 
de penas multicores, colocadas com 
resina; só dá uma nota.

MI MENOR, tom moderno de 1 sus
tenido.

MIMI, buzina de guerra dos índios 
bras.

MIM1CIA, gesticulação de cantores 
atores.

MIMODRAMA, pantomima, em que 
os atores ao som da mús. se exprimem 
só por gestos.

MIMOLOGIA, imitação da  v o z  
alheia; — MIMÓLOGO, imitador da 
voz e pronúncia de outrem.

MINACCEVOLE, it„ ameaçadora
mente.

MINA SARANGI, instr. de cordas 
nas fndias, cujo nome mina (peixe) 
vem da forma da caixa sonora.

MINEIRA, tipo da dança Mana 
Chica.

MINGHINIM, hebr., Instr. hebraico 
de pedaços de madeira com guizos.

MINIM, jud., cordas para harpa, 
alaúde, etc.

MÍNIMA, nota musical que vale me
tade da semibreve; em alemão: halbe 
Note ( lá ) .

MINISTERIUM SACRUM, lat. sacer
dócio.

MINISTRI SACRI, lat., os ministros 
sacros no altar, na Missa solene: diá
cono e subdlácono, encarregados de 
cantos especiais.

MINNESÄNGER, al., os líricos cava
lheiros da Alemanha nos séculos 12 a 
13, contemporâneos dos trovadores 
provençais e da França setentrional e 
que ao canto se acompanhavam em 
Instrumento apropriado. Chegaram 
até nós numerosos cantos e melodias, 
a princípio interpretados como sendo 
de mús. mensurada. Foi Runge que 
em seu Die SangeSweisen der Colma- 
rer Handschrift und die Liederhands
chrift Donaueschingen mostrou que 
a nota quadrata de tôda essa litera
tura deve ser considerada como a do 
cantochão, dependendo no ritmo uni
camente, do texto. Assim as melodias 
reproduzidas por Fétls e outros são li
das e aproveitadas com maior sucesso.

No Tannhäuser, Wagner mostrou na 
pessoa de Wolfram um tipo de M. em 
tôda a sua pureza.

MINNIM, hebr., nome genérico dos 
lnstr. de corda dos judeus.

MINUETE, dança e mús. francesa no 
compasso ternário, antlgam. de anda
mento muito moderado e sem orna
mentos, como o de Don Juan, de Mo
zart. Fux, Bach e Händel fizeram-no 
entrar na suite; J. Chr. Bach e Haydn 
na sinfonia, dando-lhe êste último ca
ráter mais alegre, enquanto Mozart 
preferiu maior graça e delicadeza; 
Beethoven elevou-o a scherzo, inter
pretando o tempo di minuetto comc 
andamento moderado.

“ Compunha-se primelram. de 2 pe
ríodos ou partes, que se chamavam 
réplicas porque eram repetidas, tende 
8 compassos cada uma; depois para 
lhe dar mais variedade, Juntaram-lhe 
outras 2 partes em tom diferente que 
foram denominadas trio. Estas 4 par 
tes repetiam-se incessantemente, em
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quanto durava a dança que era só 
por duas pessoas e exigia uma grande 
'elegância e distinção... É praxe... 
não fazer repetições nas 2 primeiras 
partes quando se volta ao princioio” . 
(E. Vieira).

Os passos são descritos por Desrat: 
Dictionnaire de la danse (Paris, 1345, 
págs. 228 a 246).

MIRLITON, fr., apito infantil d.e 
canudo tapado nas duas extremidades 
por uma película ou um pergaminho; 
toca-se como a flauta traversa.

MISE-EN-SCÈNE, fr., messa in scena, 
it., Jnszenierung, al., encenação de 
uma ópera, etc.

MISELA, registro de órgãos antigos.
MISERERE, lat., palavra inicial do 

salmo 50, um dos denominados salmos 
de penitência, rezado ou cantado no 
Ofício llt., com particular freqüência 
na Semana da Paixão.

Hã dêle inúmeras composições. Re
veste-se de especial solenidade no Ofi
cio das trevas da Capela Sixtina em 
Roma, onde se cantam sòmente o de 
Allegri (1584-1652), Baj (cêrca de 1650 
a 1714) e Baini (1775-1844).

MISKOAKALI, escola de mús. do 
México; v. êste.

MISSA, lat. e port. a) sacrifício eu
carístico no qual Cristo, verdadeiram. 
presente sob a forma de pão e de vi
nho, perpetua o sacrifício de sua pai
xão e morte, aplicando permanentem. 
aos homens os frutos do mesmo. A di
ferença entre o sacrifício da m. e o 
da cruz está na maneira do ofereci
mento, sendo o da cruz, cruento, e o 
da missa, incruento. Faz-se nesta 
ordem:

Orações ao pé do altar; — no al
tar: Intróito, Kyrle, Glória, Orações, 
Epistola, Evangelho, Credo;

— Ofertório e consagração. Memen
to dos defuntos, pequena elevação, Par 
ter noster, fração do pão, Agnus Dei;

— Comunhão, orações finais, bênção, 
último Evangelho;

b) conjunto dos cantos obrigatórios 
durante o sacrifício da m., em parti
cular dos invariáveis;

Intróito (v. as explicações de todos 
êsses cantos), variável; — Kyrle, Gló
ria, invariável (só nos dias festivos);
— Graduale, Aleluia ou Tractus, todos 
variáveis; — Credo (em determinadas 
Missas), Jnvar.; — Offertorium, var.;
— Sanctus, invar.; — depois da Eleva
ção: Benedictus, invar.; — Agnus Dei, 
invar.; Communio, var. Além disso os 
cantos em diálogo com o celebrante; 
Amen, et cum spiritu tuo; no Evan
gelho, Prefácio, Ite missa est, etc.

c) a palavra M. como composição 
significa na ausência de subtítulos em 
contrário só os cantos invariáveis Ky- 
rie, Glória, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus. Os compositores, antigos e mo
dernos, costumam referir-se no título 
de sua m. a hinos, cantos ou trechos 
que os inspiraram ou que lhes servi
ram de motivos, — a fins especiais ou 
a Santos, aos quais a dedicaram; as
sim: M. Tu es Petrus (Palestrina) — 
Papae Marcelli (Palestrina); — Ave, 
maris stella (Victórla); — Qual donna 
(O. Lassus); Solemnis (Beethoven);
— Exsultet (W itt); — Americana (Gri- 
esbacher); — S. Oaroli (Perosi); — 
Immaculatae Conceptionis (Costa Pe
reira) ; etc.

MISSA DO GALO, Missa de meia- 
noite de Natal; v. bailado.

MISSA DOS DEFUNTOS, v. Re- 
quiem.

MISSA DOS PRESSANTIFICADOS, 
v. Sexta-Feira Santa.

MISSÕES =  sermões doutrinários, 
populares, durante 3 a 8 dias, com 
cantos sacros de caráter popular; — 
v. Capuchinhos.

MISTÉRIOS, representação cênica 
de assuntos bíblicos, que remonta até 
o século 8, feita, a principio, nas igre
jas, mais tarde em praças públicas, 
com a participação de membros do 
clero e das Ordens rei. O canto, muitas 
vêzes, era tomado do cantochão.

O nome provém dos gregos que, nos 
ofícios religiosos, realizavam represen
tações dramáticas musicadas e que, 
nisso, seguiram os povos de cultura 
mais antiga, egípcios e índios.
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Os m., pelo ano de 1600, evoluíram 
para o gênero dos oratórios (v. êstes). 
Os Missionários Jesuítas cultivaram o 
gênero em benefício da propagação 
da Fé cristã entre os índios. — LIT. — 
Renato Almeida, Hlst. da Mús. Br., 
p. 285-91.

MISTO, mesclado, misturado; a) re
gistros do órgão, como jeux eomposés, 
fr., Compound Stons, ingl., Mixtur, 
Rauschquinte, Komett, Sesquialter, 
Terzan, Scharf, Cymbal, al.; — b) 
côro 77i., plenus chorus, lat., córo pieno, 
it., gemischter Chor, al.; união de vo
zes brancas (tiple) de senhoras ou me
ninos com as de homens.

MISTURA, registro de órgão com
posto, sendo cada tubo principal acom
panhado de outros, dando as partes 
de acorde perfeito.

MIT, al., com.
MITTEL. al., meio; — MITTELGE- 

DACKT, v. gedackt; — MITTEL- 
STARK, meio forte.

MIUDINHO, um dos passos do 
samba.

MIURABI, “kithara" árabe.
MIXIA, apito de madeira dos povos 

da Lunda.
MIXOL1DIO, tom gregor., que com 

o lídio tem de comum a nota final: fá, 
mas que forma suas melodias não da 
escala de Já a Já, mas principia qua
tro tons mais abaixo, com dó. indo até 
o dó alto.

MI-ZAFA, MIAZEF, MA’AZIF, MI- 
ZAMAR, MIZMAR, MIZAMIR, instr. 
árabe de cordas.

MIZANE, interlúdio; v. Arábia.
MIZEF, instrumento de cordas 

árabe.
MIZHAR, alaúde árabe.
MIZMAR. flageolet árabe.
MOA, v. índias neerlandesas.
MOAGEM DE CANA, festa realizada 

nas fazendas, com cantos e danças.
MOARCPUNG, variante de gongos 

das índias.
MOÇAMBIQUE, bailado bras., entre 

cujos passos e figuras se citam o barní 
de cuia, o batuquinho e o jacundê.

MOÇAMBIQUE, na África Oriental 
Portuguêsa, em frente a Madagascar. 
A baixada pantanosa, com febres fre
qüentes. quente e úmida, é evitada 
pelos europeus que lhe preferem o pla
nalto, mais fresco e sadio. A popula
ção indígena é de negros bantus. O 
país custou a desenvolver-se devido à 
partida anual de milhares de traba
lhadores contratados p. o Transvaal, 
S. Tomé, Rodésia, etc., o que deixou 
de ser feito graças a associações con
cessionárias no país. São exportados 
açúcar, copra, algodão, cânhamo-sisal, 
milho e nozes; avultam entre os por
tos Lourenço Marques e Beira.

A mús. foi descrita por Belo Marques 
em “Música Negra. Estudos do Folc
lore Tonga”, publicação do Ministério 
das Colônias. O autor dividiu o traba
lho em “ 16 estudos", tratando no 1.° 
da região dos muchopes (manjacaze) 
no sul da Província de M. Transcre
vendo várias melodias, explica: “Há 
uma grd. dificuldade em escrever com 
precisão esta mús., porque a maior 
parte da toada negra é cheia de im
previstos, e a muito custo se conse
guem sinais e ornamentos mus. p. 
boa compreensão e fácil leitura. Fo-
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mos por êsse motivo obrigados a ar
ranjar p. nosso uso muitas abreviatu
ras, gráficos, pontos de referência, as
sim por ex., p. o quarto de tom, que 
se nota geralm. a seguir da tônica 
quando esta cai em tempo forte e pre
cedida da mediante e também da 
quarta aumentada."

Para exprimir a tristeza, muitas vê- 
zes há melodias, que, p. o nosso sentir, 
são alegres, e vice-versa. “O landime 
machangane tem, mais que o mucho- 
pe. a noção da tonalidade. A funda
mental, porém, raram. aparece na 
parte melódica, mas quase sempre em 
seg. plano e nunca como baixo". . . .  
“A canção landim. . .  é duma feição 
muito saudável e alegre, devido ao em- 
prêgo constante da terceira maior e 
ainda pela vivacidade dos ritmos. Há 
uma canção que em landim se chama 
macessa e é cantada em tôda a região 
com a mesma popularidade do vira 
em Portugal.”

ngombas: à esquerda (em cima) tsiqiiilz 
(chequitze? ); (em baixo) zomana; —  no 

centro: tzang; à direita: debinda.

. . .  “Não se passa um simples fato 
que não seja imedlatam. pôsto em mú

sica e em verso pelo negro. E, seja 
uma simples demanda entre dois ré
gulos, uma guerra de tribos, um ano 
mau de sementeira, uma cheia ou 
uma sêca, um crime ou um escândalo, 
nada fica esquecido” . . .

“A mús. do preto de Zavala (num 
peq. planalto) velo-lhe das suas árvo
res, do seu solo, dos seus rios, das suas 
fontes, e éle, sem mais trabalho que 
interpretá-la, nasceu a cantar” . . .

Dos instr., o autor apresenta primei
ro a mbila. “espécie do nosso xilofone, 
mas com diferente disposição das bar
ras e também com diferente sonori
dade. .. As barras da mbila são cons
truídas da madeira da muengue e são 
colocadas sôbre duas cordas, feitas de 
casca da mesma árvore (GRAV. p. 
361). Por baixo das mesmas barras são 
colocadas umas caixas harmônicas; 
uma espécie de cabaças, que vão dimi
nuindo de volume p. os agudos... Den
tro da família da mbila, algumas com 
3 a 4 oitavas, encontra-se a chilan- 
zane (soprano). A seguir ternos a 
mbila tsangue (contralto). Depois a 
debinda (barítono) e por fim a chi- 
coulo (baixo). A êste conjunto de 
mbilas chamam os indígenas timbila 
que é também o nome dado a qualquer 
trecho tocado p. mesmos instrumen
tos.”

O 2.° instr. apresentado p. Belo Mar
ques é o tchiveco, “peq. tubo cortado 
duma cana especial que os indígenas 
afinam com o auxilio da água, isto é, 
deltam-na, gôta a gôta, dentro der tubo, 
encurtando assim a sua capacidade e, 
por isso, agudando o som até ao ponto 
desejado. Êste instr. é tocado geralm. 
por sfanhanas (garotos) . . .  Ficamos 
maravilhados... pela facilidade alar
mante com que êstes rapazes conse
guem, apenas com uma nota cada um, 
combinar melodias sem interrupção.. .  
Acontece que é forçosam. indispensá
vel multo ritmo e pronta decisão ao 
executante, p. emitir a sua nota, mul
tas vêzes no tempo fraco, e até mesmo 
como partícula dum grupo de semicol
cheias.”
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O chuco é “ construído da casca dum 
íruto, bastante sêca, e onde deitam 
umas sementes quaisquer, que o sfa-

Orquestra de Moçambique

nhana agita numa cadência perfeitam. 
metronômica” .. .

O nstenâe tem “a forma do arco da 
flecha (GRAV. p. 376)... tirado duma 
árvore que se chama badlha. .. É for
çada a arquear pela pressão dum fio 
metálico que se liga de ponta a pon
ta. ..  interceptada, pelo melo, por 
uma perpendicular lgualm. metálica 
que se vai ligar a uma espécie de peq. 
púcaro, prêso à lombada do arco... A 
doçura dos sons da nstende resulta da 
delicadeza com que o executante bate 
com um peq. ferro em determinada 
parte da corda.”

Belo Marques ouviu um virtuose que 
produziu “tôda a ordem dos harmô
nicos".

O chequitze é “ lnstr. de pele, de 
peq. dimensões e multo sonoro. É to
cado com 4 baquetas, duas em cada 
mão” ; “são de diferentes grossuras, p. 
assim adquirirem vários efeitos de 
ritmo” .

Acentua o autor que tôdas as suas 
observações se referem sòmente ao sul 
da colônia de Moçambique.

MOÇARABE, MOZARABE (dos mo- 
çárabes), liturgia outrora dominante 
na Espanha, hoje só em Toledo e Sa
lamanca. Tem muitas afinidades com 
a galicana, e já teve os nomes de gó
tica e isiâoriana.

LIT. — M. Férotin, Llber Ordinum... 
1904; idem, Liber mozarablcus Sacra- 
mentorum, 1912; — Gilson, The Mo- 
zarabic Psalter, 1905; — G. Prado, Ma
nual de Liturgia hispano-vlsigótica o 
mozárabe, 1927; — idem, Prado-Rojo, 
El canto mozárabe, 1929; — idem, Hist. 
dei rito mozárabe, 1928; — P. Wagner,
D. mozarab. Klrchengesang u. seine 
überlieferung in Span. Forschungen 
(Finke), I, 1928.

M O C H A N G A , MACHINGANGA, 
MURCHANG, MUCHIGANGA, varian
te do berimbau.

MOÇOS DO CÔRO, v. meninos d. c.
MODA, cantiga. “A moda (no Bra

sil central) movimenta-se dentro de 
uma grande imprecisão de tempo; é 
totalm. impossível registrar, com figu
ras musicais, a maneira de cantar mul
to livre, sempre fora do nosso concei
to de compasso, empregada pelos vio
leiros goianos. Para representá-la se
ria preciso recorrer a freqüentes sinais 
de suspensão, abstrair as barras de di
visão e utilizar inumeráveis indica
ções de aceleração ou retardamento.” 
(Luís Heitor: “Cultura Política”, out. 
1943, p. 203).

O recortado que, muitas vêzes, se 
junta & moda, obedece a tempo justo.

MODALIDADE, aspecto das coisas; 
sistema dos modos ou tons.

MODERATO, it., a) indicação ou —
b) modificação de andamento: alle- 
gro m., andante m.

MODERNO, atual, novo, qualifica
tivo ligado ao estilo, à música, signi
ficando o que a uns satisfaz ou entu
siasma e a outros desagrada e repele.

Por mais que a mús. como tôda a 
arte, tenha o direito e o dever de evo
luir, é perigoso considerar como crité
rio suficiente de valor interno o fato 
de ser nova, Inusitada. O fato de o 
sol ter nascido milhões de vêzes, não 
diminui em nossos dias o encanto de 
seu lento subir. Passados mais de 100 
anos depois da morte de Beethoven, 
as suas sinfonias e outras obras nada
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perderam de sua estimação; antes 
ainda ganharam.

Por outro lado, não é justo conten- 
tar-se na música, com o que satisfaz 
apenas as crianças ou que constitui 
uma das primeiras frases do desenvol
vimento; v. Fr. P. Sinzig. A mús. mo
derna (Mús. Sacra, Petrópolls, 1945, 
pgs. 01-64; — 83-84).

MODILHAO ou CONSOLA, v. har
pas.

MODINHA, peq. cantiga. “Ária, espé
cie de romáhça portuguêsa multo em 
voga durante os fins do século passa
do e primeira metade do atual. A m. 
era uma melodia triste, sentimental, 
freqüentemente no modo menor com 
letra amorosa. . .A m .  passou de Port. 
para o Bras. e ainda ali não foi de todo 
abandonada, tornando-se ta m b é m  
mais característica pelos requebros 
lânguidos com que as brasileiras 
a cantam” . .. (E. Vieira).

LIT. — Renato Almeida, Hist. da 
Mús. Br., p. 02-72.

MODO, a) "Antigam. chamava-se 
ayre ou modo de cantar a qualquer 
ária, toada ou cantiga para uma só voz, 
e nisto se distinguia do tono, que era 
para diversas vozes. Desta denomina
ção: m. de cantar, provém os nomes 
de modilho, modinha e moda". (E. 
Vieira); — b) disposição da escala. "O 
Modo, ou Tom, é uma. série de oito 
signos imediatos com certa ordem de 
Intervalos". (Pr. Dom. de S. José Va
rela: Compêndio de Música, Pôrto, 
1806, p. 22); v. canto gregor. e escala; 
— c) era, até o século 14, sinônimo de 
pé no ritmo poético, como diz Franco 
de Colônia, do séc. 12: “M. é o co
nhecimento dos sons longos e breves, 
medidos pelos tempos” ; — d) do sé
culo 14 em diante, m. passou a signi
ficar uma quantidade de duração dos 
sons; o maior perfeito era o valor da 
máxima compreendendo três longas; o 
m. maior imperfeito consistia em uma 
longa que valia três breves; o m. me
nor imperfeito tinha o valor de duas 
breves.

MODO DÓRICO, 1.° tom gregor. de 
ré a ré com a dominante em lá; os 
antigos o chamavam de tonus hilaris. 
lat., tom alegre; v. dóríco.

MODO EÓLIO, o 9.° m. gregor., de 
lá a lá com a dominante em mi.

MODO FRÍGIO, 3.° m. gregor., de 
mi a mi. com a dominante em dó; 
caracterizado como austero.

MODO GREGORIANO, subdividido 
em m. dórico, frigio, etc., v. êstes.

MODO HXPODÓRICO, o 2.° m. gre
gor., derivado do dórico, com a mesma 
final ré, e a dominante fá, formando 
as melodias de lá a lá.

MODO HIPOEÓLIO, o 10.° gregor., 
derivado do edZio, com a mesma final 
lá e a dominante em mi; as melodias 
ocupam a oitava de mi a mi.

MODO HIPOFRÍGIO, 4.° tom gre
gor., de si a si, com a dominante em 
lá e a final em mi.

MODO HIPOJÔNICO, o 12.°, de sol 
a sol, com a dominante em mi e a 
final em dó.

MODO HIPOLÍDIO, 5.° tom greg. 
com a mesma final do lídlo, fá, e a 
dominante em lá, ocupando a melodia 
a oitava de dó a dó.

MODO HISPOMIXOLÍDIO, 5.° tom 
gregor. chamado de placabilis, ou nar
rativas, de ré a ré, terminando sempre 
em soi e tendo por dominante dó.

MODO JÓNICO (ou JÔNIO), 11.° 
tom gregor. de dó a dó, com a domi
nante em sol.

MODO LÍDIO, 5.° tom gregor., cha
mado pelos antigos de modus asper, 
quando nós, pelo contrário, nêle ve
mos um dos mais agradáveis; vai de 
fá a fá, com a dominante em dó.

MODO MAIOR, são todos quantos se 
formam, a exemplo da escala de dó. 
nesta ordem, partindo de qualquer 
nota como base: 2 tons, 1 meio tom, 
3 tons e 1 meio tom.

MODO MENOR, são todos quantos 
se formam, a exemplo da escada de 
lá, nesta ordem: 1 tom, 1 melo tom, 2 
tons, 1 meio tom, VA. t., e mais um 
semitom.
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MODO MIXOLÍDIO, 7.° tom gregor., 
da nota sol a sol, com a dominante em 
ré.

MODOS AUTÊNTICOS, tons gregor . 
não alterados, são o dórico, jrigio, li- 
dio, mixolídio, eólio e jónico.

MODOS MODERNOS, são: modo
maior, modo menor, v. êstes.

MODOS PLAGAIS, tons gregor., que 
nasceram dos autênticos, a saber: hi- 
podórico, hipofrigio, hipolídio, hipomi- 
xolidio, hipoeólio e hipojônico.

MODULAÇAO, passagem de um tom 
para outro, na melodia, na harmonia 
ou em ambas; daí m. harmônica, m. 
melódica.

Distinguem-se m. passageira (José 
t .  Siqueira, Rev. de Mús., 1943, p. 130- 
153) e m.. interpretando aquela como 
passagem rápida p. outro tom, seguida 
logo da volta.

LIT. Riemann: Systematische Modu
lationslehre, 1887; Katechismus der 
Harmonielehre, 1890; Vereinfachte 
Harmonielehre, 1893; Handbuch der 
Harmonielehre; — A. Foote, Modula
tion and Related Harmonie Questions, 
1919; — Th. Otterstroem, A Theory 
of Modulation; — S. Ancis, Schema 
Modulation, 1935; — M. Reger, Supple
ment to the Theory of Modulation, 
1904; — P. Sinzig, Os Segredos da 
Harmonia; e os demais tratados de 
Harmonia.

MODULAR, passar de uma tonali
dade a outra.

MOEDA. v. numismática.
MOKKINE. xilofone jap.; v. Japão.
MOLEQUES, FESTA DOS — v. ne- 

aros.
MOLEQUINHOS DE ANGOLA. FES- 

TA DOS — v. negros.
MOLL, al„ menor; G-moU, sol me-

MOLLAKKORD, acorde menor; — 
Molltonart, tom menor.

MOLLEMENTE, it.. com moieza.
MOLOSSO, v. rítmica.
MOLTO, it., muito.

MONAULA, MONAULOS, flauta ant. 
de um só tubo.

MONDO, feito de um só peça de 
um toro de árvore ôca; é o instr. de 
comunicação entre os povos da Lunda 
que, com êle, fazem as suas chama
das, a grd. distância, tocam a alvo
rada e o recolher. (Dias de Carvalho, 
Etnografia e Hist. tradicional dos po
vos da Lunda).

MONOCÁLAMO, flauta dos gregos.
MONOCÓRDIO, MONOCORDO, ins

trumento de uma só corda para estu
dos acústicos, já conhecido nos tem
pos mais remotos. É usado ainda hoje 
em não poucas variantes, (v. poli- 
córdio) .

MONOCÓRDIO JAPONÊS ou SOU- 
MA-KOTO; é composto de 3 peças de 
madeira, encaixadas umas nas outras, 
formando uma só, sôbre a qual se es
tica uma corda.

MONODIA, canto de uma só voz.
MONODRAMA, drama representado 

ou cantado por uma só pessoa.
MONÓLOGO, cena recitada ou can

tada por um só.
MONOSSÍLABO, palavra de uma só 

sílaba.
MONÓSTROFE, composição poética 

de uma só estrofe.
MONOTONIA, uniformidade fasti

diosa de um som, de uma mús.; — 
MONÓTONO, enfadonho.

MONTAR, v. organizar as peças dum 
instrumento, preparar uma ópera.

MONTRE, fr. e it., fachada ou cara 
dum órgão.

MONUMENTA MUSIOE BELGI- 
C/E, p. J. Watelet: 3.° Fiocco. Obras p. 
clavicímbalo; — 4.° Guillet, Giov. de 
Macque, C. Luython; — 2.° Kerckho- 
ven, Compos. p. órgão; — 1.° Loeillet. 
Obras p. clavicímbalo.

MONUMENTA MUSIOE BYZANTI- 
N/E, p. C. Hoeg, Tillyard e Wellesz. A. 
FACSIMILES, 1.° Sticherarium; 2.° 
Hirmologlum Athoum;

B. SUBSIDIA, Tillyard, Handbook 
of the Middle Byzantlne Musical No- 
tation; — Hoeg, La Notation ekphoné-
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tiqus; — Wellesz, Die Hymnen des Sti- 
cherarium für September; — Tillyard, 
The Hymns of the Sticherarlum for 
November.

MONUMENTS DE LA MUSIQUE 
FRANÇAISE AU TEMPS DE LA RE- 
NAISSANCE, 10 v., continuação de 
“Maitres Musiciens” ; — 4-7.° Bertrand, 
Amours de Plerre de Ronsard; 3.° 
Blanc. D. Le — Airs de plusieurs mu
siciens; 2.° Certon. Messes; — 10.° 
Estocart, Octonaire de la vanité; —
9.° Goudimel, Messes; — 1.° e 8.° Le 
Jeune, Octonaire de la vanité.

MON-YII, ch., instr. dos bonzos chi
neses, peça de madeira escavada, ta
lhada em forma de peixe; é de per
cussão.

MORA, lat., divisão ant. duma síla
ba, sendo a longa de duas m., a breve 
de uma.

MORADIE, fr., v. colachon.
MORATXA, esp., dança catalã, sen

do feitos vários passos com um cân
taro de forma especial.

MORA VOCIS, lat., punctvm-mora, 
lat., consiste, nas edições gregor. de 
Solesmes, num ponto atrás da nota, 
indicando que é “quase duplicada’’ .

MORDENTE, PINCÉ, fr., mudança 
rápida de uma nota com a segunda 
menor de baixo; o m. longo faz essa 
mudança duas ou três vêzes.

MORENDO, it., diminuindo a fôrça 
do som e o andamento até se extin
guir.

MORGENSTANDCHEN, al.. alvorada.
MORO-MORO, dança característica 

das Filipinas.
MORPHOSMOS, ant. dança grega 

que imitava atitudes e gritos de ani
mais.

MORTE E MÚSICA — Chamado, 
pelo pai, à filha de Jairo gravemente 
enfêrma e, depois, morta, Jesus en
controu a casa cheia de tocadores de 
flautas e de pessoas que manifestavam 
por lamentações o seu pranto e dor. 
Essa associação da mús. com o deses- 
pêro e a dor da morte remonta à mais 
remota antiguidade, abrange os povos

mais diferentes e se mantém ainda 
hoje, por variadas que sejam as for
mas. Se, no Brasil, não se usam quei
xas orquestrais, como na casa da filha 
de Jairo ressuscitada por Cristo, conhe
cem-se contudo marchas fúnebres (de 
Beethoven, Wagner, Chopln, etc., o 
Pranto da Bandeira de Francisco Bra
ga) para enterros de militares e altas 
personagens. Em colônias ou grupos 
teuto-bras. são usados “Grabgesánge” , 
coros (geralmente de 4 vozes viris) ao 
túmulo. Em enterros de católicos, 
principalmente de membros do clero, 
cantam-se o Miserere, o De profundis, 
etc., alternadamente com orações re
citadas durante todo o trajeto do prés
tito fúnebre, seguindo-se no túmulo a 
Absolvição com o canto do Libera me, 
etc.

Para a casa de Deus há uma Missa 
especial, chamada dos Defuntos ou de 
Requiem, cantada em presença da 
corpo, antes do entêrro, no 3.°, 7.°, 30.? 
dia ou aniversário da morte ou em 
outra data, não estando excluídos ou
tros cantos sacros, apropriados, du
rante a Missa rezada.

M. e m. ocupam lugar de destaque 
nos Mistérios medievais, nos autos e 
na ópera, desde a ameaça, o faleci
mento e entêrro, etc. até as conse
qüências eternas, como o célebre Das 
Spiel vom Jedermann ("O drama de 
cada um’’) .

Associou-se ainda à m. e m., em séc. 
passados, a pintura (ou escultura), 
mostrando o domínio da morte sob 
os aspectos mais variados, não poucas 
vêzes no meio de ruidosas festas e mú
sicas, ou aparecendo a morte como 
violinista, etc. Essas danças que re
viveram nos Mistérios (O Teatro do 
MundOj de Calderón, etc.), na ópera 
e nos concertos, ocupam papel Im
portante nos índios das duas Améri
cas, como entre numerosos povos do 
passado e da atualidade, baseando-se 
na convicção de que a alma continua 
a viver, embora seja em condições 
diferentes.
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A escultura junta as duas idéias de 
m. e m., para designar personagens ou 
como símbolos, em avultado número 
de monumentos nos cemitérios, como 
a pintura está acostumada a fazer em 
telas e decorações.

MORTOS, FESTA DOS — v. negros.
MORUBIXABA, chefe dos índios 

mundurucus, a quem compete cantar 
em acentos ferozes, animando à luta.

MOSAICO, miscelânea; mistura de 
temas ou motivos.

MOSHUC, gaita de foles da Índia.
MOSKA, a) oboé da província de 

Koímbetour, na Índia, com parte de 
madeira, parte de bronze; tem 60 cm. 
de comprimento e 7 orifícios. — b) 
flautim índio.

MOSSO, it., animado.
MOTETE, denominação desde sécu

los de composições vocais sacras de 
extensão moderada, geralmente em la
tim. O nome provém segundo a defi
nição de Odington (cêrca de 1225) de 
“brevis motus cantilens” . Sabe-se pela 
Ars oantus mensurabilis de Franko 

que o motetus (lat.) tinha simultâ- 
neamente dois textos, um dos tiples, 
outro do tenor. Segundo Discantus 
vulgaris positio, fonte ainda mais ant., 
do séc. 12, não era formado por nota 
contra nota, mas por contraponto flo
rido (variado) contra o trecho meló
dico tirado do canto gregoriano.

O estudo de W. Meyer: Der Urs- 
prung des Motetts traz perspectivas 
inteiramente novas.

MOTETTI DELLA CORONA (Pe- 
trucci, 1514 a 1519) e reimpressão por 
Junta em 1526, e MOTETTI DEL 
FRUTTO (Gardano, 1539),são coleções 
de motetes de vários autores dos sé
culos 15 a 16.

MOTHON, dança dos escravos dos 
gregos antigos.

MOTIVO, na mús., como na arqui
tetura, significa o menor membro du
ma formação de arte. Pode ser rítmi
co, melódico ou harmônico, resp. 2 ou 
3 coisas juntas.

MOTO, it., movimento; — con m.. 
animado; — m. primo, it., o movi
mento anterior (à mudança).

MOTU PROPRIO, lat., disposições 
pontifícias por iniciativa do Papa; v. 
música sacra.

MOTUS CONTRARIUS, lat., movi
mento contrário; M. OBLIQUUS, lat.. 
subindo ou descendo quando o canto 
conservava a mesma nota; M. REC- 
TUS, movimento paralelo.

MO-U, instr. chinês.
MOU’ADZDZIN, MUEZZIN, o árabe 

que sobe o minarete, para convidar a 
oração; v. Arábia (Maghreb).

MOUCHO, côro improvisado; v. 
Abessinia.

MOURISCA, canto e dança na Ilha 
da Madeira, de origem incerta. Escre
veu, no Diário de Noticias de Fun
chal, a 31-5-1937, o Ten. Coronel Al
berto Sarmento: "Em 1600, na verea
ção de 20 de maio, ficou lavrado na 
ata que, tendo os mercadores de sèda 
requerido ao Senado que os desobri
gasse de deitar a dança da mourisca 
na procissão de Corpus Christi” . . .  
Para muitos, é idêntico com baile-vi
lão ou baüinho dos vilões. “Entre o 
povo — escreve Carlos M. Santos, em 
Tocares e Cantares da Ilha — não 
existe, determinada, a dança, mas a 
canção da m."

MOVIMENTO, a) idêntico com an
damento; — b) passagem de um som 
grave para outro agudo e vice-versa; 
na melodia isolada só existe o m. as
cendente ou descendente; tratando-se 
de várias partes da harmonia, há 3 
possibilidades: 1.° duas partes sobem 
ou descem juntas em m. reto; 2.° uma 
permanece imóvel, enquanto a outra 
sobe ou desce; m. obliquo; 3.° uma 
desce, subindo a outra, e vice-versa: 
m. contrário.

MP, it., abrev. mezzo piano, meio 
piano.

MRIDANGA, MUTINGA ou MATA- 
LA, tambor da índia, tocado com as 
mãos, para acompanhamento de can
tos religiosos.
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MS. manu sinistra, lt., mão es
querda.

MUCUBILE, MUCUPELA, peq. tam
bores dos povos da Lunda.

MUDA, mudança da voz na puber
dade; a voz masc. perde o timbre in
fantil descendo uma oitava; a voz 
fem. conserva-o, reforçado e com 
maior extensão da voz.

MUKAVINA, oboé da índia.
MULHERES-COMPOSITORÁS. Por 

mais que predominem os homens no 
terreno da composição mus., não fal
tam boas compositoras, entre as quais: 
Backer-Groenâahl, Agathe Ursula — 
norueguesa, nasc. em 1847; — Bottini, 
Marquesa Marianna Andreozzi —, 1802- 
1858, em Luca (compos. sacras); — 
Chaminaãe, Cécilie — Paris, nasc. em 
1861 (peq. peças orq.); — Ferrari, Car- 
lotta —, nasc. em 1837 em Lodi, (ópe
ras, Missa festiva, Requiem, canções);
— Folville, Juliette — nasc. em Liège. 
1870 (ópera Ataia) ; — Godoy, Maria 
Isabel Carubeto, Argentina (óp. Pe
dra, Paulo e Virgínia); — Goetze, Au
gusta —, nasc. em Weimar, 1840 (ópe
ras) — Gonzaga, Chiquinha — ; Rio, 
1847-1935, prestigiosa autora de músi
cas populares e teatrais; — Granãval, 
M-arie Félicie Clémence, viscontesse de
— nasc. em Cour de Bois, 1830 (9 ópe
ras, slnf. e mús. sacra); — S. Hilde- 
gardes, abadessa em Bingen no Reno, 
admirável compositora de cantos gre
gorianos (v. cantochão) ; — Le Beau, 
Luise Adolpha —, nasc. em Rastadt, 
1850 (mús. de câmara, e para plano);
— Luccelli, Carolina — fal. em Flo
rença, 1855, (óperas); — Mayer, Emi
tia — fal. em Berlim, 1883 (sinfonias, 
mús. de câmara, etc.); — Ohe, Adelia 
aus der — alemã (obras p. piano); — 
Paradies, Maria Theresia von — 1759- 
1824, Viena (sonatas, canções, etc.);
— Ramann, Llna — nasc. em Maln- 
stokheim, 1833 (sonatlnas); — Ro- 
gers, Clara Kathleen, — nasc. na In
glaterra, 1844 (quarteto de cordas, so
natas, etc.); — Schumann, Klara — 
1819-96 (concêrto p. plano, trio, prelú
dios e fugas, variações, romanças, can

ções) ; — Spencer, Fanny Morris — 
nasc. em Newburgh, Est. Un. (hinos 
religiosos); — Szymanowska, Maria — 
1790-1831, polonesa (brilhantes peças 
p. piano); — Wiseneder, carolina — 
nasc. em Brunswick, fundadora duma 
escola de mús. para cegos (óperas); — 
Wurm, Mary J. A. — nasc. em South- 
ampton, 1860 (concêrto p. piano, so
nata p. violoncelo, ouverture, canções, 
etc.) — Young, Harrick Maitland — 
inglêsa (operetas); — Zimmermann, 
Agnes — nasc. em Colônia, 1845 (sona
tas, trio, canções), etc.

MULUNGU, pandeiro gr. ou tambor 
com um só tampo de couro, batido 
com os dedos ou com a mão fechada. 
Era usado pelos negros do Brasil.

MUMBUCA, v. ave.
MUNDSTÜCK, al.. bocal.
MUNDURÍ, v. ave.
MUNGANGUÊ, v. pererenga.
m u r a li , PILLAGOVA ou BANSU- 

LI, flauta travessa de bambu, na índia.
MURCHANG, v. mochanga.
MURCIANA. variante do fandango 

(v. êste).
MUREX, lat., concha marinha, nome 

duma buzina.
MURGA, pequena banda de música 

em Madri.
MUSA, a) cada uma das nove deu

sas das artes liberais; — b) divindade 
lnspiradora.

MUSETTE, fr., estive, fr. ant.; a) 
dança de caráter pastoral; — b) gaita 
de fole; — c) pequeno oboé, uma quar
ta mais alto do que o comum, a saber 
em fá.

MUSEUS DE MÚSICA. Não são ra
ras as coleções de instr. de mús. em 
museus etnográficos ou de arte plás
tica, como em Basilea, Berlim, Bru
xelas, Copenhague, Genebra, Goete- 
borg. Munique (Deutsches Museum, 
Bayr. Nat. Mus.), Nova Iorque (Me
tropolitan Mus.), Oxford, Paris, Sto- 
ckolmo, etc. Por sua vez, não poucos 
conserv. e institutos de mús. organiza
ram, ao lado de sua biblioteca, verda
deiros m. de instr., documentos, etc..
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assim os de Bruxelas, Bolonha, Leip- 
zlg, Paris, etc., sendo um dos mais ricos 
o de Bolonha. Outro tanto fizeram 
vários teatros, como a Grande ópera 
de Paris. Há, no entanto, coleções e 
77i. Independentes, de notável impor
tância, como a Kunsthist. Sammlung, 
de Viena, a coleção Scheurleer na 
Haia, a de Alex. Kraus em Florença, 
a de Ibach. Barmen; Museo Civlco, 
Veneza, etc.

Da Importância dêsses m. diz o de 
instr. de mús., organizado, em 1906, 
em edifício de 3 andares, em Colônia, 
às margens do Reno, por Wilhelm 
Heyer, tendo como base as coleções 
de Paul de Witte (a 2.), de Lelpzig; 
de Heyer, e a do Barão Alex. Kraus, 
em Florença, abrangendo, assim, c. 
de 2500 instr.. incl. os etnográficos de 
Asla. África e América. Em obras de 
teclado era, até a era nazista, o m. 
de m. mais rico do mundo, estando 
representados todos os gêneros de cla- 
vicórdios, espinetas, virginais, pianos 
a martelo, harmónios e órgãos. So
bressaíam um clavicitério de 2 teclados 
do principio do séc. 16, um dos mais 
antigos que se conhecem; uma espi
neta e um piano de martelo (de 1726) 
de Bartolomeu Chrlstóforo, inventor 
do pianoforte, único existente na Eu
ropa, havendo outro no Mus. Metro
politano de Nova Iorque.

Entre os instr. de cordas dedilhadas 
interessavam as variantes do alaúde, 
os antigos chltarrones, teorbas, etc.; 
nos instr. de arco numerosas tentati
vas de construção e instr. finam, or
namentados; — entre os instr. de sô- 
pro (de madeira) encontravam-se os 
mais raros, dos quais há noticia, até 
o schofar bíblico; entre os metais, os 
do tempo de Bach, etc., um mundo de 
instr. de pancadaria e outros de fun
ção mecânica.

A biblioteca abrangia, além de mais 
de 2000 autógrafos, desde Palestrlna a 
Richard Strauss, uma coleção de re
tratos, manuscritos e prim. edições de 
obras-primas.

Em 1915 instalou-se em Lisboa, no 
novo Palácio do Conservatório, um 
grande M. de Mús. e Teatro. A cole
ção instr. tem 3 coleções fundamen
tais: “Museu Keil” , a coleção de ar
queologia instr. pertencente ao Estado 
(proveniente de casas religiosas extin
tas) e a coleção organológlca Mlchel 
Angelo Lambertlni, com espineta do 
séc. 16, virginal do séc. 18, teorba e 
sistros, clavicórdio do Conv. de S. Te
resa (Coimbra), sanfonas francesas, 
baixões monásticos, saltérios italianos 
de cem cordas, cravos de penas, etc.

O Brasil, por ora, só tem coleções 
pequenas: assim a Sala Carlos Gomes, 
no M. Histórico; — a coleção da Es
cola Nac. de Mús.; — a do Museu Na
cional, com instr. de Índios; — a da 
Proteção aos fndios, idem.

LIT. — G. Kinsky, Musikinstrumen- 
tensammlungen in Vergangenheit und 
Gegenwart (Jahrb. Peters, 1920); — 
Leopold Schmidt, Musikleben der Ge
genwart, 1922, pg. 26-29; — Sachs, 
Reallexikon d. Muslkinstr., 1913.

MÚSICA, a) ars (lat.), a arte das 
musas; "arte e ciência de combinar os 
sons de maneira agradável ao ouvido”. 
(Peq. dic.); Fernando Lopes Graça 
(Reflexões sôbre a mús.) dá uma defi
nição pormenorizada: “A m. é uma 
manifestação artística (supõe-se com
preendido intuitivam. o que se enten
de por manifestação artística), que 
tem por base objetiva a sensação acúst., 
por material uma seleção e ordena
ção matemática dos sons, por condi
ção ou meio a sucessão no tempo, por 
substrato formal uma certa dialé
tica sui generis, por determinante psi
cológica irredutível uma necessidade 
de movimento (ação interna) , por fim 
e manifestação última tanto a expres
são estilizada de sentimentos e emo
ções, como o Jôgo gratuito dos sons, 
ritmos e timbres” . — b) composição 
mus.; trecho de m; — c) execução 
duma Tíi; — d) audição de uma compo
sição musical.

MÚSICA DIVINA, a) a do culto (v. 
música sacra) ;  — b) título de madri-
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gais a 5 até 7 vozes de 19 autores cé
lebres, editados, em 1583, por Phalèse, 
Antuérpia.

"MUSICA DIVINA" sive Thesaurus 
concentuum selectisslmorum ab ex- 
cellentisslmls superiorls aevl Muslcis 
numerls harmonicis compositorum. 
Quos e codicibus orlglnallbus tam edl- 
tis quam inedltis ascuratissime in par- 
titionem redactos ad instaurandam 
polyphonlam vere ecclesiasticam anno 
1853 publice obtulit Dt. C. Proske. Ed.
II. Ann! I, Tom. I, redegit Dr. Fr. X. 
Haberl, P. in R.

TOM. I, 1 ed. Prefácio, notas biogr. 
de Proske, Missas a 4 v. de Palestrina, 
Orl. de Lasso, Victoria, A. Gabrieli, 
Hasler, Pitoni, Lotti, Asola.

TOM. I, 2 ed. Notas de Proske; Bio
grafia de Proske p. Dr. G. Jacob e 3.° 
Prefácio da 2.a ed. p. Dr. F. X. Haberl;
1.° Palestrina, Missa brevis, 4 v. inaeq.;
— 2.° Palestrina, Missa Iste Confes
sor, 4 v. inaeq. — 3.° Palestrina, Missa 
Sine Nomine, 4 v. inaeq. — 4.° Pales
trina, Missa Lauda, Sion, 4, v. inaeq. — 
5.° Palestrina, Missa Jesu, nostra Re- 
demptio, 4 v. inaeq. — 6.° Victoria, 
Missa IV, Toni, 4 v. inaeq. — 7.° Ga
brieli, Missa brevis, 4 v. inaeq. — 8.° 
Hasler, Missa super Dixit Maria, 4 v. 
inaq. — 9.° Orl. di Lasso, Missa Lau
date Dominium de coelis 4 v. inaeq. —
11.° Asola, Missa pro Def., 4 v. inaeq.
— 12.° Incertus, Missa p. Def. 4 v. 
inaeq.

TOM. II, Liber motettorum. l.° fas
cículo: De Adventu Domini usque ad 
Epiphaniam; 23 mot., 2 de Fux. 7 de 
Handl, 1 de Cardoso, Canniciari, 2 de 
Palestrina, 3 de Nanino, 1 de Victoria, 
Porta, Turini, Maremio, Clemens non 
Papa, Constantini, Rud. di Lasso; —
2.° De Epiphania usque ad Resurrec- 
tlonem Domini, 21 mot., 1 de Maren
zio, Croce, Cardoso, Vecchi, A. Scar
latti, Pdlestrina, Ascla, Victoria; 2 de 
Handl, Aichinger, Kerle; 7 de Orl, di 
Lasso; — 3.° De Resurrectione Dom. 
usque ad Solemn. Corp. Christi, 21 
mot.; 1 de Croce, Turini, Handl. Cusi-

ni, Allegri, Agazzari; 2 de Anerio, A. 
Gabrieli, Marenzio; 3 de Palestrina, 
Orl. di Lasso, Aichinger; — 4.° De So
lemn. Corp. Christi ac de Dominicis 
p. Pent., 21 mot., 1 de Croce, Bemabci, 
Gabrieli, Constantini, Agostini, Biordi; 
3 de Pitoni; 4 de Victoria, 8 de Orl. di 
Lasso; — 5.° Fest. S. Andreae Ap. us
que ad f. S. Laurent. M 23 mot, 1 de 
Porta, Handl, Rud. di Lasso, Orl. di 
Lasso, Biordi; 2 de Palestrina, Gabrie
li, Olemens non Papa; 3 de Victoria, 
Hasler; 4 de Marenzio; — 6.° F. As- 
sumpt. B. M. V. usque ad F. D. Cae- 
ciliae, 25 mot., 1 de Handl, Pitoni, A. 
Gabrieli. Porta, Victoria; — 2 de Ai
chinger, Bai; 4 de Anerio, Marenzio; 8 
de Palestrina; — 7.° In F. Apost. et 
Evang. usque ad F. Dedic. Eccl. 28 
mot., 1 de Croce, Nanino, Casciolini, 
Brissio, Vecchi, Bai, Handl, Incerto; 2 
de Marenzio; 3 de Palestrina. Anerio; 
5 de Gabrieli; 7 de Victoria; — 8.° 
Appendix Mot.; 18 mot. 1 de Orl. di 
Lasso, Victoria, Anerio, Constantini.
A. Scarlatti; 2 de Vecchi, Pittoni; Pa
lestrina; 3 de Hasler.

TOM. III, Psalmodiam, Magnificat, 
Hymnodiam et Antiph. B. M. V., 5 
fasc. — 1.° Falsibordoni; 1 de Victo
ria, 16 de Bernabei, 48 de Viadana, 135 
de Caes, de Zachariis; — 2.® Psalmo
dia modulata: 1 de Demantius Zacha
riis. Giovanelli, Pitoni; 3 de Fui; 5 
de Did. Ortiz, Incerto; 6 de Anerio; 
11 de Turino; — 3.° Magnificat, 1 de 
Palestrina, Morales, Ortiz, Anerio, L. 
Marenzio, Pitoni, Fux; 8 de Suriano, 
9 de Orl. di Lasso; — 4.® Hymni praeci- 
puarum solemn., 1 de Anerio, Pitoni, 
Casini, Suriano, Hasler, Biordi; 2 In- 
certi; 3 de Palestrina. Ortiz; 5 de Vi
ctoria; — 5.° Ant. B. M. V., 1 de Lotti. 
Fux. Ortiz; 2 de Palestrina, Orl. di 
Lasso, C. Porta; 5 de Suriano; 6 de 
Anerio; 12 de Aichinger.

TOM. IV. Liber Vespertinus, 6 fasc. 
1.° Suriano. Passio D. N. J. Christi, 4 
v.; — 2.° Praenestinus, 9 Lamentatio- 
nes Jeremiae; — 3.® Responsorla. In 
trlduo maj. Hebd. ad matut., 1 de Fer- 
rario; 3 de Handl; 6 de Croce; 8 de
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Zoilo; 9 de Viadana; 18 de Victoria; 
— 4.° Suplem. (Hebd. 3.) 1 de Denti- 
ce, Nanino, Turini, Uttendal, Victoria. 
Ortiz, Pitoni, Bemábei, Rosselli, Orl. 
di Lasso, Agostino, Incerto; 3 de Via
dana, Guiãetti; — 5.° Selectus Lita- 
nlarum, 1 de Aichinger, Fossa, Finelti, 
Agazzari, Biordi, Zuchino, Palestrina, 
Victorinus; 2 de Orl. di Lasso; — 6.° 
Selectus Harmonlarum varils Offlciis 
inservlentium: 1 de Aichinger, Agaz
zari, Paminger, Anerio, Ortiz, Handl;
3 de Victoria.

SELECTUS NOVUS MISSARUM, 2 
toml, 16 fase. 1.° Praenestinus, M. Ve- 
ni, Sponsa Christi, 4 v. — 2.° f. Anerio, 
M. Hör le tue forze adopra, 4 v. — 3.° 
Orl. di Lasso, M. Qual donna attende 
a gloriosa fama. 5 v. — 4;° Praenesti
nus. Assumpta est, 6 v. — 5.° Victoria, 
M. Símile est regnum, 4 v. — 6.° Victo
ria, M. Vldi speclosam. 6 v. — 7.° Su- 
riano Romano, M. Super voces musi- 
cales, 6 v. — 8.° Hosier. M. sine nomi
ne, 8 v. — 9.° Victoria, M. O. quam 
gloriosum, 4 v. — 10.° Paciotti, M. Si 
bona susceplmus, 5 v. — 11.° Orl. di 
Lasso, M. In die trlbulationis, 5. —
12.° Palestrina, M. Dum complerentur, 
6 v. — 13.° Suriano Romano, M. Nos 
autem, 4 v. — 14.° Victoria, M. Trahe 
me post te, 5 v. — 15.° Gabrieli, M. 
Pater, peccavl, 6 v. — 16.° Vecchio, M. 
pro def. 8 v.

ANNUS n  — TOM. I, Missae. I. Aso- 
la, M. octavi Toni, 4 v. — n . Anerio, 
M. Pro Def., 4 v. — in ., Hosier, M.
4 v.; — IV., Praenestinus, M. Tu es 
Petrus, 6 v. — V., Victoria, M. Pro 
Def., 6 v. — VI., Praenestinus, M. As
cendo ad Patrem, 5 v. — VIL, Prae
nestinus, M. Papae Marcelll, 6 v. — 
VIII., Praenestinus, M. Aetema Chris
ti munera, 4 v.

TOM. II, fase. 1.° VI Motetta: Cas- 
ciolini, Anerio, Orl. di Lasso, Joanelli, 
Victoria; — f. 2.° X  Mot. — Porta, 
Gabrieli, Handl, Croce, Praenestinus, 
Verdonck, Marenzio, Nanino, Nenna, 
Victoria; — f. 3.° V in  Mot. — Victo
ria, Croce, Gabrieli, Reiner, Orl. di

Lasso, Giovanelli, Aichinger, Pales- 
trina;

TOM. III. Llber Vesperarum; fase. 
1.° V Psalmi Vesp. 5 e 6 v., in falso- 
bordone, unacum Magnlflcat auctore 
J. Gabrieli, pro festo Dedicationis B. 
M. V. ad Nives, necnon in Communl
B. M. V.; — f. 2.° Vesperae de Com- 
muni unius Martyris extra Temp. 
Pasch. 4, 5 e 6 v. in falsobordone p. 
Bernabei, Andreae, Viadana, Stemme- 
lius, Incerto e Ratti;

TOM. IV. Liber Vespertinus. Fase. 
1.° IV Llt. Lauret. 4 e 5 v., de Ignoto, 
Orl. di Lasso, Rinaldo de Mel. Fileno 
Comazzano.

MUSICA KCCLESIASTICA, coleção 
de composições de execução fácil edlt. 
p. I. Mitterer, contendo ofertórios, hi
nos, missas, ladainhas, cantos em ale
mão, salmos, etc., de vários autores; 
foram publicados 72 fascículos.

MUSICAL ANTIQUARIAN SOCIE- 
TY, ingl., sociedade fundada em 1840 
em Londres para edição de mús. ant.; 
19 vol. com madrigais, anthems, mo- 
tetes, fantasias, bailados, missas, ópe
ras de ant. mestres Ingl.: Bennet, Ba
tes, Este, Forde, Weelkes, Gllbons, 
Buli, Byrd, Wilbye, Morley, Bateson, 
Purcell, etc.

MUSICAL CAMPANION, THE —, co
leção de composições ingl. em 2 vol. 
Catches and Rounás for 3 voyces; Dia
logues, Glees, Ayres and Songs for 2, 
3 and 4 voyces, editadas por J. Play- 
ford, 1673; bem rara.

MÜSICA SACRA, mús. que corres
ponde às normas dadas pela s. Igreja. 
Esta, durante séculos, dava leis com 
relação ao canto gregoriano, então 
Idêntico com m. s. Desde o século 14, 
porém, surgiram outros gêneros, aos 
quais a Igreja atendeu.

A decretai do Papa João XXII (1316- 
1334), Docta Sanctorum já denuncia 
excessos e inconvenientes da música 
a mais vozes.

Num mandamento de 1570, o Papa 
Pio V (1566-1572) apresentando o mis
sal reformado, fala dos fins lltúrglcos 
da m. s. e dá normas obrigatórias.
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Em 1800, o Papa Clemente VIII 
(1592-1605) publicou o Caeremoniale 
Episcoporum, cujo capítulo 28 é dedi
cado partlcularm. ao toque do órgão.

A bula Piae sollicitudinis, de 1657, 
publicada pelo Papa Alexandre VII 
(1655-1667), voltou-se prlncipalm. con
tra abusos de música sacra na cidade 
de Roma; — foi renovada, em 1678, 
pelo Papa Inocêncio XI (1676-1689), 
cujo sucessor, Inocêncio XII (1691- 
1700), mandou seu vigário geral fazer 
explicações autênticas da bula.

Em 1749, a Encíclica Annus qui, do 
Pap Bento XIV  (1740-1758), pela 1.» 
vez estabeleceu as máximas da m. s.

Em 22 de nov. de 1903, o Papa Pio 
X  (1903-1914) publicou seu Motu Pro- 
prio Inter pastoralis ojficii, com ins
truções completas que, em parte, mo
dificam regulamentos anteriores. Deu- 
lhes, com a plenitude de sua autori
dade apostólica, o caráter de coâice 
jurídico da m. s., com fôrça de lei. 
Ainda não tinha decorrido melo ano, 
quando o Papa Pio X  publicou outro 
Motu proprio, breve, mas de impor
tância invulgar, ordenando a aceita
ção de nova redação do canto grego
riano.

Ao mesmo tempo foram nomeados 
membros da comissão gregor.: D. Po- 
thier O.SB., presid.; — Mons. Carlos 
Respighi, Ceremonlárlo Pontif.; — 
Mons. L. Perosi, Dlr. da Capela Sixti- 
na; — Antonio Relia, em Roma; —
D. Andreas Mocquereau, O.S.B., Prior 
de Solesmes; — D. L. Janssens, O.S.B., 
Reitor do Colégio S. Anselmo, Roma; 
— P. de Santi, S. J., Roma; — Barão 
Kanzler, Roma; — Prof. Wagner, Frl- 
burgo, Suíça; — Prof. Worth, Londres.

Como consultores da Congregação 
foram nomeados: Raphael Baralli, em 
Lucca; — F. Perriot, em Langres; —
A. Grospellier, em Grenoble; — R. 
Moissenet, em Dljon; — N. Holley, em 
New York; — D. A. Amelli, O.SB., 
Prior de Monte Cassino; — D. Hugo 
Gaisser, O.S.B., no Colégio S. Gregó- 
rio em Roma; — D. M. Horn, O.S.B.,

em Seckau; — D. R. Molitor, O.S.B., 
em Beuron; — Prof. A. Gastoue, em 
Paris.

MUSICA SACRA, tít. de numerosas 
revistas, entre as quais uma bras., 
mensal, editada, desde jan. de 1941, 
em Petrópolls.

“MUSICA SACRA”, Cantiones XVI, 
et XVII, saec., 27 vol. de cuja natu
reza e importância dizem as notas sô- 
bre alguns: vol. 8 contém 2 Missas de 
Orl. di Lasso, a “Beatus qui intelligit", 
a 6 v., uma das melhores, e “Dlxlt Jo
seph”, a 6 v., além de 21 cantos sa
cros; — v. 9, também todo de Orl. di 
Lasso: a Missa “Ia Malstre Plerre", 
24 motetes, 1 salmo a 8 v. e outro 
(“Laudate Dominum” a 12); — o v. 15 
apresenta 15 motetes de vários auto
res; o  v. 16 tem 18 motetes; o v. 17 as 
nove Lamentações de Mahu, 7 mote
tes de Guami e uma “Missa quodlibe- 
tica” de C. Luyton; — o v. 18 é de 
2 Missas de Luyton, 1 de Guami e ou
tra de Florius, contendo ainda com- 
pos. de Lechner, Mahu e Senfl; — v. 
19 tem 1 Missa a 5 v. de Luyton (mui
to recomendada por Fr. Witt) e cân
ticos de Knöfel, Langel, Lechner, Mei- 
land, Riccio, Scandellus, Tonsor, Wal
liser; — no v. 20 encontram-se as 9 
Lamentações de Luyton, a 6 v., e com- 
pos. de Meiland, R. dei Mel, Neritus. 
Pacius, Scandellus, Utendal e Vento;
— o seguinte v. dá a Missa “Vestiva 
1 dolll” , de Rud. di Lasso, a 5 v., e 
trabalhos de Blasius, Ammon, Gabrie- 
li, Verdonc, Gallus, R. di Mel e Puteus;
— o v. 22 contém compos. de Gallus, 
Molinari, Luyton, Leoni, Stabile, Ton
sor, Vaet; — o 23: a modelar Missa 
“Tu es Petrus” de St. Felis e trabalhos 
de Gábrieli, Cima, Merulo, Vecchio e 
Wert; — o v. 24 dá 2 Missas: “Slne 
nomine” , de Ph. de Monte e uma de 
J. RosenmüUer, além de comp. de Scar- 
latti, Melchior, Franck, A. Hammer- 
schmidt, Scipio, Baroti, A. Horologius.
B. Vannini e Donatus Balta; — o v. 25 
destaca-se por comp. de efeito, de Su- 
riano, Giovanelli Ruggiero (Ecce sa- 
cerdos e Gaudeamus), Nanini, Roi,
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Santini, Ferabosco, Marenzio. Zalla- 
mella, Merulo, Hammerschmidt; — 
êste também tem obras no v. 26, ao 
lado de Dre&sler Gallus, Giovanelli, 
Jtenat dei Mel e Const. Porta; — o v. 
27 tem 23 motetes, de Hammersch
midt, Gallus, Marenzio. Querrero, 
Franz, Vecchio, Schondorffer, Asola, 
Merulo e Bassani.

"MÚSICA SACRA. Quarta Carta 
Pastoral de D. Jaime de Barros Câ
mara, Arcebispo Metropolitano do Rio 
de Janeiro." 1945. — O aparecimento 
dêste trabalho magistral, com o re
sumo das principais prescrições ecle
siásticas, ecoou longe. Viram os pro
fissionais que falava alguém que é do 
oficio, e compreenderam os católicos, 
clero e fiéis, que a música sacra mere
ceu da S. Sé desvelos de todo espe
ciais. Dom Jaime, elevado pouco de
pois da publicação à dignidade cardi
nalícia, dividiu a Pastoral em 6 par
tes: I.° Motivo da Pastoral (situação, 
causas da deficiência, reação necessá
ria) ; II.° A música sacra (diferença 
da profana, características); III.0 Le
gislação (na Igreja antiga, em nossos 
dias); IV.° Gêneros (Mús. vocal, mús. 
vocal polifônica, mús. moderna, can
to popular, mús. instrumental, órgão, 
orquestra, bandas de mús.); V.° Solos 
e coros (solos, qualidades dos coros, 
dignidade dos cantores, coros mistos); 
VIP Caminho (formação litúrgico- 
mus., Escola de Mús. Sacra, Regula
mento, preceitos especiais, Comissão 
Arquidiocesana de Mús. Sacra, de 9 
membros). Conclusão. A Carta Past. 
deu forte impulso à mús. sacra do 
Brasil.

MUSICI SCRIPTORES GRAíECI, 
edição crítica (1895), por Karl von 
Jan, dos gregos Aristóteles, Euclides, 
Nicomacus, Gaudèntius e Alypius, com 
o suplemento: MtflodiaTum reliquae, 
editado, em 1889, separadamente.

MUSICOLOGIA, “ou arqueologia 
musical”, define a edição fr. do Rie- 
mann, enquanto os alemães preferem 
dizer Musikwissenschaft. “a ciência da

mús.” . Em ambos os casos, a m. é dis
tinguida da simples musicografia e 
da critica. Na Alem. incluem na m. 
os estudos estéticos sôbre a mús.; na 
França, de preferência, as investiga
ções de arquivos, a pura cronologia e 
bibliografia. Sendo imensam. rico o 
terreno da mús., a m. interessa-se 
também pelos campos vizinhos: a his
tória geral, a dos costumes, a paleo
grafia, iconografia e hist, da arte. os 
instr. de mús. e sua construção, a 
acústica e etnografia, a liturgia, filo
logia e literatura, a psicofisiologia. 
formas musicais e estilos, sendo tudo 
isso acompanhado da reedição de 
obras esquecidas ou inacessíveis, como 
as de Bach, Händel, Palestrina, por 
Spitta, Chrysander, Th. de Witt, e 
outros — de estudos sôbre o teatro, 
etc.

Tudo isso levou a Congressos de M„ 
internacionais, cujo l.° se realizou em 
1900 em Paris, seguido pelos de Roma, 
em 1903; Basiléa, 1906; Viena, 1909; 
Londres, 1911; Paris, 1914; Paris, 1921; 
Basiléa, 1924; Viena, 1927.

LIT. — Combarieu, Congrès inter- 
nat. d’hist. de la musique tenue à Paris 
du 23 au 29 juillet 1900; Paris, 1901;
— Romain Rolland, em R. M. I. 1900, 
pp. 822-829; — Atti dei Congresso in
tern. di scienze storlche, Roma, 1905;
— Festschrift zum 2. Kongress der
I. M. G., Basiléa, 1906; — Bericht über 
den 2. Kongress der I. M. G. zu Basel, 
Leipzig, 1907; — Haydn Zentenarfeier,
3. Kongress der I.M.G., Viena e Lei
pzig, 1909; — Report of the fourth 
congress of the Intern, musical so- 
ciety, Londres, 1912; — Actes du C. 
d’hist. de l’art organisé par la Soc. 
de l'hlst. de l’art. franç., Paris, 1924. 
III; — Chrysander, introdução do 1P 
vol. dos “Jahrbücher für musik. Wis
senschaft, 1863 — G. Adler, Umfang, 
Methode u. Ziele d. Muslkwiss. (Vler- 
teljahresschr. f. Mw., 1885; — idem, 
Musik u. Muslkwiss. (Jahrbuch Peters. 
1898); — H.. Riemann, Die Aufgaben 
d. Musikphilologie (M. Hesses Deuts
cher Musiker-Kalender, 1902); — idem.
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Grundrlss der Muslkwiss.. Leipzlg, 
1908; — Gennrich, Musikwiss. u.
roman. Philologie, Halle, 1918; — H. 
J. Moser, Zur Methodik der musik. 
Geschichtsschreibung, Stuttgart, 1918; 
— E. Wellesz, Dle Grundlagen d. mu- 
slkgeschlchtl. Forschung (Archiv f. 
Mus. Wlss., 1917-19; — Waldo S. Pratt, 
On behalf of musicology (Mus. Quar- 
terly, 1915); — A. Tessier, Sisyphe et 
la musicology (R. M„ Out. 1925); — 
Otto Kinkeldey, La musicología en los 
Estados Un. (Boi. lat. am. 1941, p. 
51-5 7 ) ;  — G. Haydon, Introduction to 
Musicology, 1941; — Schiedermaier, 
Elnfiihrung ln d. Studium d. Musik- 
geschichte, 1930.

MUSEKCHOR, al., banda militar 
(alemã).

MUTAÇAO, mudança, alteração; 
passagem de um hexacordo a outro; 
do hexacordum durum com st, para o 
h. moliê, com sl bemol, e o h. naturale 
que não contém nem um nem outro.

Na praxe, esta limitação foi abando
nada cedo, ensinando Johannes de 
Muris (cêrca de 1320) a de D-ut (ré— 
dó) e John Hothby (fal. em 1487) a 
de ré bemol — dó e fá sustenido — dó.

MUTANÇA, lat., mutare, mudar: mu- 
tatio est varíatio nominis voeis in 
eundern signum. É o “sistema de sol
fejo — explica E. Vieira — . . .  em 
virtude do qual as notas mudavam de 
nome segundo diversas circunstâncias 
que se chamavam propriedades. Èsse 
sistema derivou da divisão da escala 
em hexacordos, séries de .seis sons de
signados com os nomes ut, ré, mi, fá, 
sol, lá. A escala... compunha-se de 
19 notas (2 oitavas e 1 quinta) de 
sol a re3, as quais se representavam 
pelas 7 prim. letras do alfabeto latino, 
com exceção da nota mais grave que 
era representada pelo gramma do alfa
beto grego, do seguinte modo: (, A, 
B, C, D, E, F, G, a, b, c, d, e, f, g, aa, 
bb, cc, dd.

1 . C A E> C D £

9  rí mi Fd aol lo

Como os monossílabos aconselhados 
por Guido (de Arezzo) para conservar 
de memória os sons da escala eram 
só 6 e correspondiam às letras C (u t), 
D (ré), E (ml), F (fá), G (sol), A 
(lá ), tomou-se esta série por modêlo e 
aplicaram-se os mesmos nomes às 
outras séries idênticas. E como a nota 
representada pela letra B (si) era va
riável de meio tom, podendo haver 
B molle (si bemol) e B duro ou qua
drado (si natural), a escala geral 
acrescentada com mais uma nota. ee. 
fornecia 7 hexacordos iguais, isto é. 
séries de 6 notas em que os meios tons 
se encontravam do 3.° para o 4.° graus.

“Vê-se por esta tabela que a mesma 
letra ou nota podia ter 2 ou 3 nomes 
diferentes: por ex., a letra C solfeja
va-se com o nome de ut no 2.° e 5.° 
hexacordos, com o de sol no 3.° e 6.°. 
com o de fá no 1.°, 4.° e 7.°. Daqui 
o fato de se designarem as notas em 
geral com vocábulos formados dêsses 
nomes adjuntos às letras: Alamiré.
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Bfami, Csolfaut, Dlasolré, Elami, 
Ffaut, Gsolreut.

Os hexacordos denominavam-se de
duções, e a circunstância de cada um 
ser designado com os mesmos 6 mo
nossílabos, constituía a propriedade. 
Havia 3 deduções e 3 propriedades, de 
bequadro (1.°, 4.°, e 7.° hexacordos); 
de natura (2.° e 5.°), de bemol (3.° 
e 6.°).

Quando o canto ultrapassava os li
mites de uma dedução, os nomes mu- 
davam-se, de forma que os meios tons 
(mi-fá, si-dó, lá-si) fôssem sempre de
nominados mi-fá; assim, por ex., a 
escala de dó solfejava-se: dó, ré, ml, 
fá, sol, ré, mi, fá; isto na ordem as
cendente, porque para a descendente 
fazia-se a m. de outra maneira, solfe
jando: fá, ml, lá, sol, fá, mi, ré, dó. 
Era esta a regra mais adotada; fazla- 
se a m. no signo de alamiré, chaman- 
do-se-lhe ré a subir, e lá a descer.

O canto em que não era preciso ha
ver m„ porque não excedia o âmbito 
de uma dedução, chamava-se canto 
ou movimento deducional; quando a 
77i. se realizava, o movimento era dis
juntivo.

Quando a melodia tinha si bemol, 
solfejava-se pela propriedade do be
mol; quando o si era natural, empre- 
gava-se a propriedade de bequadro; 
se esta nota não fôsse compreendida 
na extensão do canto, servia então a 
propriedade de natura. As notas alte
radas com sustenido tomavam sempre 
o nome de mi, para que o meio tom 
com a nota superior se chamasse mi- 
fá ; as notas alteradas com bemol ti
nham, ao contrário, o nome de fá, 
para que o meio tom inferior fôsse 
fá-mi.

Este sistema era praticável na to
nalidade do cantochão, que não saía 
do gênero diatónico... porém, quan
do no século 16 começou a evolução 
que produziu a tonalidade moderna 
e a adoção do gênero cromático, as 
mutangas tomaram-se um embaraço 
gravíssimo” . . .  aparecendo então "a 
idéia de adotar 7 nomes para desig
nar, constantem., as sete notas da 
escala.”

MUZELELE, apito de madeira dos 
povos da Lunda.

MYRJMBA, v. marimba.
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N
NABLO, nábia, nablas, náblia, na- 

blio, nabulon, nanlas, nanlon; nable, 
fr., nablum, lat., Nebel, al., harpa dos 
antigos hebreus, provàvelm. Idêntica 
com a nabla dos velhos egípcios. — 
GRAV. p. 95, n.° 9 e 11.

NACAIRES, fr., ant. denominação 
de timbales.

NACCARE ou GUACCARE, lt., cas
tanholas; NACCHERETTA, lt., peq. 
castanhola; NACCHERINO, it., tlmba- 
leiro.

NACH BELIEBEN, al., à vontade.
NACHDRUCK, al., energia, acentua

ção; — NACHDRÜCKLICH, al., deci
dido, enérgico.

NACHLASSEND, al., afrouxando o 
andamento.

NACH OBEN, al., para cima (o arco 
do violinista), ou: V resp. /\ .

NACHSPIEL, al., postlúdio.
NACHT, al., noite; — NACHTSTÜCK, 

al., peça noturna, serenata, chôro. 
GRAV. p. 157.

NACH UND NACH, al., pouco a 
pouco.

NACH UNTEN, al., para baixo (o 
arco do violinista), ou: | | resp. |— .

NACIONAL, da nação ;~por ex. hino 
n., música n.

NACUS, ant. instr. de percussão, dos 
coptas; sustentava-se com a esquerda, 
sendo percutido com um martelo.

NADEÇHVARA-VINA, espécie de 
violino das índias, tendo além das 4 
cordas principais duas do lado.

NADJKHI, Instrumento de cordas 
dos ant. sírios.

NAFA, lnstr. de percussão das Ilhas 
de Touga, na Oceânla, tocado com ba
quetas de madeira endurecida.

NAFARI, NAFIR, buzina índia.
NAFIL, v. anafil.
NAGA-BADDHA, gaita de foles da 

índia.
NAGARET, NEGARTT ou NEGUEH- 

RET, tímpanos abessínios, tocados por 
baquetas.

NAGASARA ou NAGASSARAN, peq. 
oboé da índia.

NAGAVA, tambor ant., das índias.
NAGELGEIGE, al., v. nail-violin.
NAGELSCHRIFT, escrita por cravos, 

forma gótica das notas gregorianas da 
Idade Média.

NAGRAZAN, ou NAQRAZAN, lnstr 
de percussão procedente dos árabes da 
Mauritânia consistindo num par de 
timbales de tamanho diferente; o 
tlmbalelro monta num burro, tendo 
de cada lado um tlmbal que toca com 
baquetas apropriadas.

NAGUAR, tlmbal da índia, descan
sando sôbre um pé e tocada pela par
te oposta.

NÃHABET, fanfarra na índia; — 
NÃHABET-KHAN CHS, estrado, bal
cão etc., onde se toca o n.

NAHRAS-QUETTABA, v. noharé.
NAI ou NAY, instr. de sôpro mais 

estimado dos árabes, persas e turcos, 
consistindo numa espécie de flauta, 
soprada obliquamente numa das ex
tremidades. Tem grande número de 
variantes, principalm. quanto ao cum
primento e o diâmetro do tubo. O 
maior, n.-châh, com 7 orifícios, é de 
som doce, um tanto velado; o peque
no chama-se n.-giref. Dispondo a n. 
dos sons da escala diatónica, foram 
construídas 7 diferentes; que são, a 
principiar com a mais aguda: nai su- 
purghé, mustahzâne, kize, mansour (a. 
normal), schah, daoud, ãel ahenk.
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NAIL-VIOLIN, ingl., a Nagelgeige dos 
alemães; harmônica de ferro, inven
ção de J. Wilde, S. Petersburgo.

NAION, nome rumeno da flauta de 
Pan. usada em bandas populares.

NAKARICH, lnstr. árabe de per
cussão.

NAKIB, flauta árabe.
NAKKARAH, v. dimplipito.
NAMBEO ou NAMBETI. espécie de 

jogral deis naturais do arquipélago 
de Viti.

NAMIAKOT, “dança, diz C. Gondim, 
que os kamaiurás fazem quando fu
ram as orelhas dos meninos aos cinco 
anos de idade (Steinen).”

NANA. canção de berço.
NANGA, harpa de Gabón. em forma 

de barquinha, com 5 cordas.
NANTCLÚS. cantos e bailes de can

tores ambulantes nas fndias.
NAPOLITANA, viva dança do gêne

ro das tarantelas.
NAPURA, anéis ocos de cobre com 

bolinha de metal, usados nas danças, 
nas índias.

NAQRAZÀN, timbales árabes de ta
manho médio; v. nagrazán.

NAQUE, companhia ant. de cômicos 
ambulantes que representavam e can
tavam ao som do tamboril.

NAQUERACUZA, modinha.
NARA-ÇRINGA, buzina da índia.
NARON, hebr.. músioos em geral.
NARRATIVUS (TONUS). tom nar

rativo. ant. denominação do tom hi- 
pomixolidio.

NARTHEX. v. basilica.
NASAL, dito da voz fanhosa.
NASALAÇAO, fala ou canto, pelo 

nariz.
NASARDO, reg. de órgão, afinado 

uma quinta acima do flautado, fun
cionando, portanto, só com outro.

NATAL, festa do Nascimento de N. 
St. Jesus Cristo, a 25 de dezembro, 
com a celebração de três missas pelo 
mesmo sacerdote com palavras e me
lodias diferentes. A música do Natal.

392

sacra ou simplesm. relig.-pcpular. é 
das mais ricas, cultivada com predi
leção na Alemanha. França. Pcrtugal 
e outros países.

NATIVIDADE, nascimento: de Cris
to (Natal, 25 de dezembro); — de 
Nossa Senhora (8 de setembro); —
S. João Batista (24 de junho); festas 
com cantos especiais nos Oficios li- 
túrgicos.

NATURAL, a) diz-se do intervalo, 
tom e acorde não alterados por aci
dente; — b) da voz cantando sem ar

tifícios; — c) do violino que. tendo 
tccado sul ponticello (sôbre o cavale
te • torna a tocar na posição ordiná
ria; — d) v. mutança.

NÀTYA-ÇASTRA. compêndio das ar
tes cênicas; v. índia.

NÁU. v. cheganças.
NAU CATARINETA. xácara “ante

rior a 1666” (Ren. Almeida, p. 211), 
de várias versões, port. e brasileiras. 
“Não só existem as variantes, como 
ainda se incorporaram à xácara. no 
auto geral dos Marujos, vários episó
dios e. quase tôda nau que aparece, 
é a N. C.” (1. c., 213). Começa, na ver
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são nordestina colhida por Sílvio Ro- 
mero:

"Faz vinte anos e um dia 
que andamos nas ondas do mar, 
botando solas de molho 
para de noite jantar.
A sola era tão dura 
que a não podemos tragar; 
foi-se vendo pela sorte 
quem se havia de matar; 
logo foi cair a sorte 
no capitão-general.”
V. a música em Fr. Pedro Simig. O 

Brasil Cantando, p. 164.
NAUTCHS, concertos pantomínicos; 

veja índia.
NA VARA, v. dimplipito.
NAY, v. nai.
NAY AMBANAH, nome persa da 

ant. cornamusa; — NAY EGÍPCIO, 
flauta de metal, com 6 orifícios; — 
NAY GIREF, peq. flauta árabe, de 8 
orifícios; — NAY PERSA, flauta de 
ponta, encontrada em todo o  oriente.

NDEMBO, tamborim usado pelos ne
gros do Congo; na Abessinia, espécie 
de marimba. GRAV. p. 8, n.° 7.

NDUNGA, peq. atabaque dos negros 
do Congo.

NEBEL, alaúde bíblico; v. nablo. — 
GRAV. p. 95, n.° 9 e 11.

NEBENMANUAL, al., teclado secun
dário no órgão.

NECHILOTH, v. nehiloth.
NÊÊ, voz (C. Gondim); NÊÊ-POI, ti

ple, voz delgada (Montoia); soprano; 
NÊÊ-TERÔ, voz rouca, desafinada, de
sagradável.

NEENGAÇABA ou NHEENGAÇABA, 
canto; — NEENGAÇARA ou NHEBN- 
GAÇARA, cantor; — NEENGARA ou 
NHEENGHARA, canto ou música das 
mulheres.

NEERLANDIA, v. Bélgica musical. 
NEFIR, NEFYR, lnstr. árabe de so

pro, parecido, na forma, com a trom
beta européia; talvez idêntico com 
anafil; v. êste.

NEGÁRIT, NEGHERET, v. nagâret. 
NEGHINAH, NEGUINAH, hoje, a 

melopéia na leitura da Lei mosaica.

NEGHINOTH. instr. bíblico de cor
das.

NEGROS, homens de raça negra 
que multo influíram na música do 
Brasil. "Aqui vieram ter — diz Rodri
gues Valle (Folk-lore musical brasi
leiro n. das seguintes tribos afric.: 
Congos, Moçambiques, Cabundás, Qui- 
lôas, Benguelas, Rebolos. Cassanges. 
Minas, Bandas, Igesis, Ausús” . Nina 
Rodrigues contesta "que os n. africa
nos vindos para o Brasil pertenciam 
ao grupo Bantu ou Cafra.”

Luciano Gallet enumera 25 cerimô
nias que nos vieram do continente 
negro:

1.° As danças e festas dos quicum- 
bres e quilombos referentes á época 
dos Palmares (república negra em 
Alagoas);

2.° as festas do s. rei Baltasar, ce
lebradas no Rio ainda em 1740, para 
a coroação dos reis Cabundás;

3.° as danças dos oficiais de cutela
ria e carpintaria, em fardas mouris
cas;

4.° danças dos congos;
5.° reinado dos congos, sendo dispu

tados os títulos de rei e rainha;
6.° o soba-mágico, com figurantes 

fantasiados de animais;
7.° os dozeUeões, com um Hércules 

por gula;
8.° colastros aubacás e moleques. 

com 12 figurantes em cada grupo;
9.° danças dos negrinhos pequenos 

e molequinhos de Angola;
10.° danças e cantos dos taiêrasr 

com cerimônias à parte;
11.° os catupês;
12.° festas e procissão de S. Benedi

to e JV. Snra. do Rosário, com rainhas 
negras, congos e taiêras;

13.° bailados e passeatas dos cucum- 
bís que vestiam penas;

14.° Natal e Reis com passeatas dos 
cucumbis obrigatórias;

15.° S. João e S. Pedro, ao redor das 
fogueiras, rodas de jogos e sambas;

16.° festas dos Mortos, em 3 perío
dos: jejuns e rezas, sacrifícios, ban
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quetes e danças; ao som dos tambo
res, puitas, ganzás, vus, atabaques e 
pandeiros, dançavam batuques e co
cos de Zambê, dias a fio;

17.° festas funerárias, nos enterros 
de reis afric.;

18.° festas de entrudo e carnaval, 
predominando os cucumbís;

19.° danças nas fazendas, na termi
nação de moagem de cana, colheita 
de café, etc.;

20.° cerimônias negro-fetichistas nas 
fazendas, com canto e dança;

21.° congados atuais, com feitio di
verso dos antigos;

22.° ranchos e cordões carnavales
cos;

23.° o Zé Pereira, do carnaval, pro
vindo dos cucumbís;

24.° o maracatú, uso carnavalesco 
no nordeste;

25.° as festas da mãe d’água, duran
te 15 dias na ilha de Itapaglpe, Ba
hia. (Rodr. Valle).

Nas religiões negro-fetichistas do 
país, “a música exerce um papel ca
pital. As mais importantes são as dos 
alufás, orixás e cambindas ou ma
cumbas.

Os alufás têm ligações maometa
nas; são também chamados malês... 
são temíveis feiticeiros. Os orixás são 
poligamos e politeístas... sacrificam 
animais. A sessão solene... se chama 
candomblé (pg. 121). Invocam (seus 
santos) ao som de uma música que 
é uma barulheira infernal, em que en
tram em cena: atabaques, ubatás, ago
gôs e xequerês; aquêles instr. de per
cussão; e os xequerês, zumbidores, que 
se sacodem no ar, ao silvo de varas 
de marmelo, tudo isso ainda acresci
do de estrepitosas palmas.

Os cambindas são menosprezados 
pelas outras seitas. Adoram tudo que 
é de pedra, e a flor do girassol que 
representa a lua. A sessão de feitiça
ria denomina-se macumba... Suas 
reuniões, orações e invocações não 
prescindem de danças, cantos e ins
trumental adequado” . . .  "Em o norte

do Brasil há uma outra seita chama
da catimbó pagelança, em que invo
cam o espírito do Pai Joaquim, e a 
música prepondera com todo seu po
der entorpecente, dionisíaco, hipnóti
co; — v. candomblé.

LIT. — Melville J. Herscovits, El es
túdio de la mús. negra en el hemisfé
rio Occidental (Boi. lat. am., 1934, p. 
133); — Renato Mendonça, O n. no 
folk-lore e na literatura do Brasil (Es
tudos afro-brasll., Rio, 1935); — Ro
dolfo Garcia, Vocabulário Nagô (1. c . ) ; 
— Mário de Andrade, A Calunda dos 
Maracatús (1. c .) ; — Adhemar Vidal, 
Tres séc. de escravidão na Paraíba 
(1. c .) ; — Pedro Cavalcanti, As seitas 
africanas do Recife (1. c .) ; — Emani 
Braga, Toadas de Xangô do Recife 
(1. c.).

NEHILA, v. halil.
NEHILOTH ou NECHXLOTH, instr. 

bíblico, de sôpro.
NEKEB, flauta dupla de tubos iguais, 

dos ant. hebreus.
NEKEL ou NEKILOTH, hebr., flau

ta dos ant. hebreus; Idêntica com ne- 
keb, nehila? (GRAV. p. 95, n.<> 7 e 13).

NEL, a) it., “no” ; precede os nomes 
que começam com consoante, exceto 
o s seguido de outra consoante; — b) 
flauta travessa turca.

NELLA, it., “na” — NELLO, "no” .
NÊNIA, canto triste.
NEOCOR, cornetim alto.
NEQLAB, ár., canção de amor.
NEQUAMBO-PURÚ, casta n h e t a s 

com que os índios acompanhavam os 
cantos e as danças; eram comumente 
de cascas sêcas de frutos, sendo amar
radas nos tornozelos, princlpalm. os 
caroços de piqul (C. Gondim).

NERGtA, divindade da Babilônia.
NERVIAE, lat., cordas (de tripa).
NETE ou NETA, gr., a quarta corda 

do tetracordo grego.
NETOIDES, gr., sons agudos, v. 

lepsis.
NETTO, it., limpo, puro.
NEUMAS, gr., a> grupos de notas, 

em ornamentação melismátlca, sôbre
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uma silaba do canto gregor.; — b) es
crita do canto gregor. na prlm. Idade 
Média. A forma mais ant. dos séc. 8 
a 11, parece-se extraordinàrlam. com 
a taquigrafia. Eram sinais que deviam 
auxiliar a memória, na tradição oral 
das melodias, sem que a princípio hou
vesse a preocupação de fixar com fi
delidade a exatidão dos intervalos.

Usaram-se, depois de outras tentati
vas, letras do alfabeto. Hermannus 
Contractus (Hermann, Conde de Veh- 
ringen, aleijado desde menino), mon
ge do mosteiro de Relchenau, onde 
morreu em 1054, foi o único que ima
ginou e fixou em sua escrita, o que 
faltava nos n.: a indicação dos Inter
valos. Seus sinais são êstes: e — 
aequat (o mesmo tom ); s — semito- 
nium; t — tonus (tom ); ts — (tonus 
cum semitônio), terc. menor; êste si
nal, em outros manuscritos, foi subs
tituído por um s alto (|), como se es
creve no alfabeto gótico; tt — ãito- 
nus, terceira maior; d — âiatesseron, 
quarta; A diapente, quinta; e com
posições como A s, A t, A d.

Um ponto acima ou ao lado da le
tra indicava que o Intervalo era des
cendente; faltando o ponto, era sem
pre ascendente. A Biblioteca de Mu
nique conservava manuscritos do 
século 11 a 12 com neumas, dos quais 
foi escrita a notação de H. Contrac
tus.

Poi no século 10 que se começou 
a fixar os sons por linhas, sendo a 
primeira a de fâ, à qual, ainda antes 
do ano de 1000, se associou a de dó; 
aquela traçada em côr vermelha, esta 
amarela.

Tendo Guido de Arezzo (cêrca de 
955 a cêrca de 1050) aperfeiçoado a 
pauta, desenvolveu-se também a for
ma da nota, sendo a gótica chamada 
de Nagelschrift e Hufeisenschrift (es
crita de cravos e de ferradura), a ro
mana ou italiana, hoje vencedora, de 
quadrata ou quadriquarta.

Essas notas não indicavam a dura
ção do som, embora a música mensu

rada que surgiu no século 12, servln- 
do-se das formas de notas do canto 
gregor., passasse a atribuir-lhes deter
minados valores. A escrita do canto
chão continuava a constar de sinais 
de neumas colocados em entrelinhas, 
significando a virga bem como o pon
to (em quadrado ou losango) uma 
nota, o traço oblíquo duas, a saber, 
uma no comêço do traço, outra no fim.

Os sinais neumàUcos usados cons
tam dos quadros apresentados por 
Dom P.othier (1835-1923) e, mais tarde. 
Dom Mocquerau (1849-1930) na céle
bre Paléographie musicale.

Seguindo a ordem da gravura, e sa
lientando que, seg. as normas dadas 
pela edição oficial (Vaticana), as no
tas, por principio, são de duração 
igual, qualquer que seja a sua forma 
gráfica, definimos uma por uma 
(GRAV. p. 397):

1.° punctum, ponto, nota Isolada; 
distinguem-se punctum quadratum 
(peq. quadrado, preto) e punctum in- 
clinatum (quadrado, cujas pontas for
mam uma cruz como o n.° 6, 12, 
13, etc.);

2.° virga (de “vírgula” ) com haste 
de um dos lados, chamada também 
caudata; duas destas notas quase uni
das chamam-se bUvirga;

3.° pés ou podatus; começam com 
esta figura os grupos de notas sôbre 
uma e mesma sílaba; o pé ou podatus 
consta de 2 notas, das quais a segun
do mais aguda;

4.° clivis é o contrário do neuma 
anterior: a seg. das duas notas é mais 
grave;

5.° scandicus é como que a conti
nuação do podatus: são 3 notas que 
sobem;

6.° climacus é o complemento da 
clivis, constando de 3 notas descen
dentes;

7.° torculus é outra figura de 3 no
tas, das quais a do melo é a mais alta;

8.° porrectus é o contrário do neu
ma anterior; sua nota central é a 
mais grave das três;
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9.° porrectus flexus, de acôrdo com 
o adjetivo, faz seguir suas 3 notas 
de porrectus comum por mais uma 
grave;

10.° scandicus flexus; indica o adje
tivo que o scandicus simples (de 3 no
tas ascendentes) é seguido por uma 
que desce;

11.° torculus resupinus; neste neu- 
ma, as 3 notas do torculus simples 
são seguidas por outra que, como faz 
ver o qualificativo, sobe;

12.° climucus resupinus: as 3 notas 
descendentes do clímacus terminam 
com uma quarta nota mais alta;

13.° pés subbipunctis; êste podatus 
(de 2 notas ascendentes) é seguido 
por outras duas (bi) que descem 
(sub):

14.° porrectus subbipunctis; o qua
lificativo indica que o porrectus (v. 
n.° 8) termina por duas notas des
cendentes;

15.° climacus subbipunctis é neuma. 
na qual o climacus (v. n.° 6) é com
pletado por duas notas mais graves;

16.° porrectus praetripunctis; o adje
tivo define o que aconteceu com o por
rectus (v. n.° 8): é precedido (prae) 
por três (tri) notas ascendentes;

Passagem das neumas-acentos para neumas-pontos
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17.° pés subtripunctis resupinus; as 18.° apóstropha na grafia de hoje
explicações anteriores fazem com- não difere do punctum (1 ); 
preender o que é esta figura de nome 19 0 distropha não é outra coisa se.

■ « -  ■ * * -  «>!
das descendentes, e mais uma que tor- 20° tristropha liga três puncta da
na a subir (resupinus) ; mesma altura;

Os neumas mais importantes 
Nomes Formas Elementos Transcrição Nomes Formas Elementos Transcrição

2 Vima /

3 Pts ou Podalus J

4 Cllvls A a.g.

•S Scandicus ; í í

< Climacus /■. « t f .

7 Torculus A S-o t

1 Porrectus N « .f .» .

9 Porrecius llexus AA a. go [.

11 Scandicus nexus A t í “ t

11 Torculus 
.  resupinus J t i « s

12 Climacus 
resupinus t- J « ■ t f »

13 Pes
subblpunclls J

11 Porrtcius 
subblpunclls N . «■/■"Si

13 Climacus 
subbipunclis / í í - ' í i

> § î | î | ï
C— l i — -

É H viil*--

‘ • ' i l s .
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21.° oriscus, na grafia da Vatlcana, 
não difere do punctum (1) e da apos
tropha (18);

2.° epiphonus parece ser da famí
lia do podatus (3) : apenas, a segun
da nota, mais alta, liquescente, apa
rece raquítica, para ser cantada mais 
levem.;

23.° cephálicus é o contrário: a se
gunda nota, Inferior liquescente, é de 
proporções mais reduzidas, devendo 
Igualmente ser cantada com menos 
voz;

24.° tórculus semivocalis seria um 
tórculus comum (7), se a 3.a de suas

Exemplos de notação neumática com a sua tradução 
INTRÓITO DO 1.« DOMINGO DO ADVENTO

j J 1 I >3 ' n J 7

f  J  J I - J ! • /  J S I I I  '  fl J  „ /

ver- si qui te exspe-£lant non confun- den-tur.

COMUNHÃO DO 2.o DOMINGO DO ADVENTO
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notas não fôsse pequenina, para ser 
cantada mais fraca;

25.° ancus, na grafia Vaticana, di
fere do clímacus (6) só por notas me
nores que se seguem a virga;

26.° trigon é como dístropha (19), 
seguida de mais uma nota, descen
dente, ou tórculus (7), cujas três no
tas são menos unidas;

27.° quilisma, antiga nota de orna
mentação, é indicada por um punc- 
tum levem, inclinado e cujos lados 
superior e inferior parecem serrados; 
é seguida por nota mais aguda;

28.° quilisma e clivis: a nota meio 
cortada por uma serra, é ligada a 
uma clivis; lembra, pela forma, a fi
gura do tórculus (7);

29.° pressus minor; um punctum 
(1), ligado, na mesma altura, a uma 
virga ou caudata (2), é seguido por 
nota mais grave;

30.° pressus maior; embora o sinal 
gráfico da Idade Média tenha sido 
diferente do anterior, na Vaticana os 
2 pressus são iguais.

Não encontramos nesta longa lista 
solesmense os seguintes que constam 
do prefácio das edições oficiais e nos 
quais continuamos a numeração 
supra:

31.° salicus, aparentem, idêntico 
com o scándicus (5), mas cuja prim. 
nota está levem, separada da segunda.

32.° salicus flexus, parecidissimo 
com o scándicus flexus (10), diferen
te apenas pela pequenina distância 
entre as duas prim. notas.

A nota coagulata é idêntica com 
pressus (v. esta n.° 29 e 30).

Em outro quadro, a Paléographie 
Musicale mostra a tradução dos neu- 
mas medievais para a grafia dos li
vros oficiais de hoje, permitindo pelos 
algarismos acima das neumas encon
trar com segurança o nome na resp. 
figura. O fato de o  mesmo sinal sig
nificar ora uma nota aguda, ora uma 
mais grave, faz compreender que essa 
grafia não dispensava a tradição oral.

Quanto aos acentos dos neumas, 
veja cantochão.

Enquanto Riemann e os Beneditinos 
de Solesmes sustentam que os vários 
sinais de n. nada dizem sôbre a sua 
duração, outros, como Fétis (1784- 
1871), etc., afirmam o contrário.

NEWA, tom árabe; v. Arábia.
NEXUS, lat., melodia.
NEY, flauta árabe.
NEZAHA, ar., festa musical; v. Ará

bia.
NGAMBA, INGOMBA, tamborim do 

Congo; tambor etíope; v. Abessinia.
NGOMA-KOU, tambor dos negros, 

tocado com os punhos ou com ba
quetas.

NGU, instr. de bambú; v. Indo
china.

NHEBNGAÇABA, NHEENGAÇARA, 
NHEENGÁRA, v. neengaqaba, neenga- 
çara, neengara.

NI, 7.° grau da escala hindú; v. 
Índia.

NIBADISMOS, dança greça, cômica, 
que imitava o salto das cabras.

NIBIL, NEBELO, cornamusa argelina.
NIBILES, flauta de ponta, dos abes- 

sínlos.
NICHINE, jap., saltério redondo de 

6 cordas.
NICHT, al., não.
NICOLO, espécie de ant. bombarda 

que constituía o contralto do oboé.
NICORDO, instr. de cordas inventa

do, em 1650, por Nlguelli, Florença.
NICOUYEOU, chln., pedra sonora 

da China.
NIGUENE3NE, saltério japonês.
NIHOIHAGI, tímbales ou ratos de 

bronze da China e do Japão.
NIISENE, jap., instr. de corda; v. 

Japão.
NIMBI, nome dado por A. Masca- 

renhas à flauta feita do fêmur. “Com 
certeza — diz C. Gondim — deve ser 
o mesmo membi ou mimbi, pois que 
é multo comum a troca de letras.’’

NIMFEL, nimfal, simafle, binfale, 
it., órgão portátil, suspenso no corpo 
com correias e tocado com uma das 
mãos, tratando a outra dos foles.

NIMSROF, instr. musical indetermi
nado dos árabes.
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NINURTA. divindade da Babilônia.
NITIDEZ, limpeza: articulação exa

ta no piano, violino, etc.
NÔA ou NONA, últ. hora canônica, 

com hino, 3 salmos, etc.. antes das 
Vésperas, donde seu nome de hora 
nona.

NOCTURNUM, lat.. noturno, a) ca
da uma das três partes das Matinas, 
prim. e mais importante hora canôni
ca do Ofício Div.

b) forma de compos. musical, de 
caráter sonhador, vago.

NODAL, o nó duma superfície vi
brante.

NOËL, canto próprio da França, fes
tejando o Natal; corresponde ao vilan- 
cico espanhol e português.

"NOITE FELIZ", v. "Stille Nacht” ,
NOMES-MOTIVOS. As sílabas gui- 

donianas ut (dó), ré, mi, /d, sol, lá. si 
não permitem a formação de numero
sas palavras. Em português, a repeti
ção de algumas é usada como apeli
do feminino: Miml, Fafá, Lalá, mas a 
igualdade das silabas-notas, sem mais 
nenhuma outra, não favorece a for
mação dum bom motivo; e nomes de 
sílabas diferentes, como seria solfa, 
são raros. O caso é outro na Ingla
terra e na Alemanha, onde usam, em 
vez das sílabas guldonianas, letras do 
alfabeto: c, d, e, f, g, a, b (na Ingl.), 
h (na Al.). Enquanto os inglêses 
acrescentam a essas letras um sharp, 
para sustenido, e flat para bemol, os 
alemães ligam à letra um is para os 
casos de sustenido, e um es para os de 
bemol, dispondo assim de elementos 
mais variados para a interpretação 
musical de nomes. J. S. Bach tradu-

ziu seu nome para notas musicais, to
mando-o como motivo de fugas. Não 
desagradou, com isso, pois Liszt home
nageou-o com uma "Fantasia e Fuga” 
sôbre o mesmo motivo, Schumann com 
seis diferentes; além de Albrechtsber-

ger, Max Reger com seu op. 46, — 
W. Piston com a “Chromatlc Fantasy 
on Bach” ; — Busoni em sua "Fanta
sia contrappuntlstica” (1910). O 
exemplo não se limitou ao nome de 
Bach; Hesse (o s corresponde ao es 
da escala alemã, 1. é: mi bemol) in
terpretou seu nome, Moszkowski o de 
Sachs, Hans Hermann o do escultor

Begas, Robert Schumann o da peq. 
cidade da Boêmia Asch, onde morava 
uma jovem que o interessava.

Karl Storck (Musik u. Musiker in 
Karikatur u. Satire, 174) reproduz 
uma valsa inédita, composta hâ c. de 
100 anos, por um anônimo, sôbre a 
palavra isr. Schabes. É escusado dizer 
que, com isso, a lista não se esgota, 
e que também nomes em português 
podem ser ilustrados, muslcalm., co
mo: casa, casada, êsse. désse, assada, 
abade, abadessa, abafada, base, bêbê, 
Beda, geada, fase, fada, descasca, es
cada, desabada, chegada, etc. Tratar- 
se-á, talvez, de simples exercícios ou 
brincadeiras, mas o exemplo de Bach 
e outros mostra que pode ser mais.

NOMION, gr., canção erótica grega.
NOMO, melodia-tipo.
NOMOS, gr., "lei” , melodia feita se

gundo as exigências da arte.
NON, it. e lat., não.
NONA, a) v. nôa; — b) abreviação 

de nona sinfonia de Beethoven, sua 
mais grandiosa; — c) o 9.° intervalo 
da escala musical..

NONETTO, lt„ mús. de câmara para 
9 instrumentos.

NOORDISCHE BALK, v. buche.
NOQQARYCH, timbales egípcios, to

cados com baquetas ou martelo.
NORMALTON, ai., v. diapasão e a 

letra a.
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NORUEGA MUSICAL — Sôbre a 
mús. mais ant. nor., 1 é. do tempo an
tes da era cristã, não existem do
cumentos. Nada saberíamos, portanto, 
se não fôssem os lurer, instr. encon
trados nas escavações arqueológicas, 
perto de Stavanger e nos distritos ao 
norte de Oslo. As qualidades conser
vadoras das águas dos pântanos é que 
podemos agradecer a existência, até 
hoje, dêsses ínstr.

Os lurer eram de bronze: e seu fa
brico demonstra tal perfeição que po
dem ser considerados marcos de uma 
cultura muito adiantada, não obstan
te a sua pré-história. Têm a forma 
de uma tuba moderna, um pouco 
mais longa e menos complicada, e são 
trabalhados de maneira tão perfeita 
que seria difícil imitá-los até mesmo 
com o recurso da aprimorada técnica 
moderna. Ao passo que os instr. de 
metal da atualidade são feitos de cha
pas batidas, os lurer eram fabricados 
de metal fundido. O som é de uma 
beleza rara; possui a suavidade e de
licadeza do côrno inglês, a fôrça e a 
grandeza solene da trompa; abrange 
todos os tons naturais, desde o dó na
tural até ao sol da escala superior, 
quando o instr. é afinado em dó. Isto 
representa doze tons. Alguns exem
plares encontrados, e Darticularm. 
bem fabricados, têm oito tons gra
ves. Os lurer afinam-se em diferentes 
tonalidades: dó, mi, mi bemol e, mes
mo. lá.

Encontrados, geralm., aos pares, os 
instrumentos estavam afinados entre 
si. Com outros, sucedia o contrário: 
as desafinações eram claras, e tão di
versos os tons que faz supor que os 
ant. noruegueses possuiam uma esca
la. embora primitiva, de tons polífo- 
nos. O comprimento dos lurer varia 
entre 1,50 m e 2,38 m. O tubo é fun
dido em forma cônica e dividido em 
3 partes ou mais. Pelo som macio e 
pujante, parece que os lurer não fo
ram utilizados apenas para sinais ou 
toques militares, mas também em ce
rimônias relig. Estes instr. datam da

idade do bronze, isto é, dois mil a mil 
anos a. C.

Os vlkings — é fora de dúvida — co
nheceram a canção a duas vozes, no 
mínimo. Existe um manuscrito norue
guês, datado mais ou menos do ano 
de 1280, que é um hino a São Magnus, 
conde das Ilhas Orkney. A mús. dêsse 
hino é, porém, considerada multo 
mais ant. do que a sua letra. A origem 
das canções ou cânticos a 2 ou mais 
vozes ascende ã época pagã e é típico 
dos nor. e lslandeses (descendentes 
dos noruegueses), já ao tempo dos 
vlkings.

E provável que o canto a 2 vozes, 
em quintas, não tenha entrado no do
mínio público por meio da igreja; 
sim, ao contrário, que a Igreja tenha 
sido levada a admiti-lo nas cerimô
nias llt. uma vez que a arte folclorís- 
tica era muito apreciada do povo. De
ve-se ao conservantismo dos descen
dentes nor. da Islândia uma grd. e far
ta documentação preciosa para os 
cientistas (historiadores, arqueólogos 
e sociólogos) que se dedicam aos es
tudos desta matéria.

Com o cristianismo, veio a bela mú
sica da missa; e a hsitória, que se 
segue, dá um lindo exemplo do quan
to os ant. povos nórdicos eram susce
tíveis às harmonias dessa nova mú
sica.

A saga ou crônica de Jon Gudmund- 
son, do ano de 1100, conta que, ten
do êle ido visitar o arcebispo, levando 
consigo uma carta do bispo Glssur, 
na qual êste mostrava o seu interêsse 
pela consagração episcopal de Jon, 
êste chegou à igreja na hora em que, 
ali, se cantavam as vésperas. Entran
do no templo, Jon começou a cantar 
do seu lugar, fora do côro. Uma or
dem eclesiástica proibia termlnantem. 
que os fiéis se virassem para observar 
o côro, enquanto ali se cantasse. Desta 
vez, porém, foi o próprio arcebispo 
que violou a ordem, vlrando-se para 
ver de onde vinha aquela voz que tan
to o impressionava. Observado por um 
dos clérigos presentes, o arcebispo, que
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violara uma ordem própria, declarou: 
“Sim, mas chegou a meus ouvidos 
uma voz como nunca ouvi igual. Pa
rece mais uma voz angélica do que 
humana!”

Quando, depois do oficio, os dois se 
encontraram, e que o arcebispo leu 
a carta do bispo Gissur, recomendan
do o seu portador, retorquiu o arce
bispo: “Você está talhado pela própria 
natureza para bispo. Feliz a comuni
dade que o tiver como tal!”

As festas em homenagem ao rei Ola
vo, que tombou na batalha de Stikles- 
tad em 1030, deram à mús. nurueg. 
um notável impulso. O rei foi canoni
zado, mais tarde, com o nome de San
to Olavo, padroeiro da Nor. Por oca
sião das referidas festas em sua hon
ra, realizaram-se grds. ofícios can
tados.

Existe no Museu Britânico, em Lon
dres, um exemplar do ritual composto 
em 1031, o qual serviu de base para o 
ritual completo e final, organizado 
cêrca de cem anos depois. As festas 
em honra de Santo Olavo duraram 
desde 28 de Julho a 5 de Agôsto. Dessa 
época, existem ainda dois magnificos 
exemplares da arte musical noruegue
sa: O Missal Niãrosiense (1519), e o 
Breviário Niãrosiense, além de outros 
fragmentos. O nome “nldrosiense” de
riva do ant. nome da atual cidade de 
Trondheim, que por aquela época, se 
chamava Nldaros.

Na Nor., prlncipalm. durante a Ida
de Média, tiveram largo curso as se
qüências. Eram freqüentem, cantadas 
a duas e mais vozes, sendo uma delas 
confiada a meninos, com o que o com
positor não só conseguia uma bela va
riação de timbres, como podia, tam
bém, contar com maior quantidade 
de cantores do que se estivesse restrin
gindo às vozes de homens.

As seqüências nor. demonstram a 
influência de Adam, do Mosteiro de 
São Victor, de Paris, conhecido como 
o maior poeta e compositor de músi
ca llt. da Idade Média. Não obstante 
essa influência, as seqüências norue

guesas revelam inspiração e estilo 
próprios. O forte crescendo do início 
dá logo uma impressão de entusias
mo, e o freqüente uso de "triolets” dá 
à melodia uma grd. mobilidade. É 
muito original, também, a mudança 
de ritmo, que passa do compasso qua
ternário para o ternário e vice-versa. 
Ora, nas composições de Adam não 
existe essa interessante variação. Mas 
a impressão é familiar a quem conhe
ça a música folclórica nor. O mais in
teressante é que, sendo de extrema 
simplicidade, não falta variedade a 
êsse gênero musical. Só um espirito 
artístico, cultivado com rara simpli
cidade musical e dotado de certa in
genuidade artística, pode ter sido o 
mestre original de música tão singela 
e simultaneamente veneranda.

Assim nasceu a mús. nor. em tem
pos históricos, e seus profundos tra
ços característicos têm-se mantido 
durante os últ. mil anos. Mais tenaz 
que a língua, mais firme do que os 
monumentos de pedra e madeira, êsse 
material de construção espiritual tem 
resistido ao correr dos séculos. A mús. 
vem, também, provar que o povo que, 
hoje, vive na Nor., é o mesmo desde 
os tempos mais remotos. Mas as tra
dições de sua raça não impediram 
que o povo nor. tomasse conhecimen
to dos progressos da arte mus. onde 
quer que ela se processasse. Isto é 
amplam. demonstrado pela mús. que 
surgiu durante a Renascença, que, 
exercendo por tôda parte sua forte 
influência, não poderia ter deixado 
a Noruega estranha a êsse vultuoso 
e fecundo movimento cultural. Atra
vés da música folclórica nor., rica em 
melodia e inspiração poética, admirá
vel nos seus ritmos e na elevação de 
seus poemas pop., chegamos aos tem
pos da mús. moderna de N. (Alt Ar- 
nesen, — a pedido do Sr. N. Aau, d. 
Ministro da N. no Brasil).

NOSE, flauta de Otahiti, tocada 
pelas narinas.

NOTA, al. e fr. Note, sinal que re
presenta um som, cujo nome não é o
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mesmo no mundo musical, como mos
tra o quadro que segue:
Brasil: dó, ré. mi. fá, sol. lá, si
Itália: ..................................................
França: ut, ” ’’ ........................
Inglat. C D E F G A B
Alem.: ” " ” ” ” ” H

Nas notas elevadas por meio tom, o
brasil, acrescenta ao respectivo nome 
a palavra sustenido (dó sust.); — o 
íranc. dièse; — o ingl. sharp; o ale
mão a sílaba is (cis. dis, eis, Jis, gis, 
ais, his).

Sendo a nota elevada por um tom 
inteiro, no Br as. se diz: dó sust. do
brado, e quando abaixada um tom in
teiro: bemol dobrado; — na It. do 
âoppio diesis. e do doppio b molle; — 
na França: ut double-dièse, e ut dou- 
ble-bémol; — na Ingl. C-double-sharp 
e C-double-flat; — na Alem. (juntan
do 2 vêzes a sílaba is. resp. e s): cisis. 
ou ceses, etc., v. mutança e neuma.

No Brasil, para evitar que o mesmo 
nome (por ex. lá) seja usado para 3 
notas diferentes (lá natural, lá bemol, 
lá sustenido), o autor do Dicionário 
propôs (Mús. Sacra, 1946, p. 101) ca
racterizar os sustenidos pelo acrésci
mo dum s (sustenido) e os bemóis por 
um n, conservando-se o timbre das 
resp. vogais:

Como se vê, no sol é suprimida para 
pronúncia mais cômoda, a última 
letra: l.

No caso (menos freqüente) dum 
sustenido duplo ou bemol duplo, far- 
se-á seguir ao s (sustenido) ou n (be
mol) um t; assim: dó (natural), dós 
(sust.), dost (sust. duplo); ré (nat.); 
rén (bemol), rént (bemol duplo).

O acorde de mi bemol menor, em 
vez de chamar-se: mi bemol, sol be
mol, si bemol, é definido simplesmen
te: min, son, sin; o de fà sustenido: 
fás, lás, dós.

NPUNGA, espécie de trompa dos ne
gros do Congo.

NOTA CAMBIATA, it., note d’appo- 
giature, fr., é a segunda maior ou me
nor, inferior ou superior duma nota 
de acôrdo a substituir esta; chama 
menos a atenção, quando precede e 
segue a nota do acorde; — N. CATTI- 
VA, sinônimo de não acentuada; — 
N. GÓTICA, QUADRATA, QUADRI- 
QUARTA, ROMANA, v. neuma; — N. 
SENSÍVEL, a do 7.° grau da escala 
diatónica, v. sensível.

NOTAÇAO, conjunto de sinais da es
crita musical. Tem sido feita com si
nais convencionais, letras de alfabeto 
(v. neumas) e com algarismos. Êste 
último processo, usado para o canto, 
designa a escala diatónica, seja em 
que tom fôr, por uma de algarismos 
de 1 a 7, tendo a mais grave um pon
to debaixo de cada número; a média 
nada; a aguda um ponto acima dos 
algarismos:
escala grave: 1 2 3 4 5 6 7; escala

média: 1 2 3 4 5 6 7; escala aguda:

1 2 3 4 5 6 7.
Notas alteradas por acidente são 

cortadas por um traço oblíquo; subin
do êste da esquerda para a direita, sig
nifica nota com sustenido; descendo 
da esq. p. a dir., exige um bemol. O 
tom é indicado no princípio. O alga
rismo isolado tem a duração de um 
tempo do compasso; um ou mais pon
tos indicam a prolongação da mesma 
nota por mais um ou mais tempos; 
duas ou mais notas compreendidas 
num só tempo são caracterizadas por
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traços horizontais acima dos algaris
mos. As pausas são representadas por 
zeros; as divisões do compasso como 
na n. usual. Aperfeiçoado êsse siste
ma por Galin, Paris e Chevé, tomou os 
nomes dêstes ou, simplesm., do últi
mo: método Chevé.

“As associações de canto coral em 
Inglaterra — explica E. Vieira — em
pregam um sistema denominado To- 
nic-Sol-Fá... Tôdas as escalas são 
transportadas para a escala natural 
de dó, e as resDect. notas representa
das pelas prim. letras das notas dessa 
escala; assim, qualquer escala repre
senta-se invarlàvelm. com as letras 
seguintes:

D(dó), r(ré), m(mi), /( /d ) , s(soZ), 
Ulá), t{ti, em vez de si).

Quando comparece um acidente 
ocorrente, junta-se à respect. letra a 
vogal e se o acidente produz subida, 
e a vogal a, se é para produzir des
cida. O tom é também designado no 
princípio do trecho, como no método 
Chevé. Os tempos do compasso são di
vididos por dois pontos sobrepostos; 
a prolongação das notas durante mais 
de um tempo, indica-se por um traço 
em cada tempo, e os grupos de uma 
ou mais notas num só tempo são reu
nidos por uma linha colocada por bai
xo das letras.

Êste sistema está muito vulgarizado 
na Inglaterra, e não só é empregado 
pelas denominadas Tonic-Sol-Fá-Asso- 
ciations, numerosíssimas (mais de 
cento e cinqüenta m il!), mas também 
se usa nas escolas de prim. letras.”

“Para uso dos CEGOS foi moder- 
nam. estabelecida uma n. especial ba
seada sôbre as diversas combinações 
dos seis pontos por Braille. Porém, os 
sinais adotados na escola do sistema 
Braille não foram ordenados por uma 
forma lógica que ajude a memória e 
lhes facilite a compreensão; além 
disso sofrem o grave inconveniente de 
não terem analogia alguma com a n. 
usual dos videntes, os quais só por 
um rarissimo esforço de abnegação e
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com trabalho excessivo poderão fami
liarizar-se com êsses sinais”, v. cegos.

NOTAS DE PASSAGEM, são aque
las que, não fazendo parte da harmo
nia, ligam notas geralmente em passo 
de seg. diatónica ou cromática:

NOTAS DE RETARDO, são as que 
prolongam a sua duração, em vez de 
passarem logo para o novo acorde:

NOTAS SINCOPADAS, são notas fra
cas tornadas acentuadas por sua liga
ção a fortes:

NOTENSCHREIBER, al., copista.
NOTURNO, v. nocturnum.
NOUBA, ár., melodia, gênero musical 

árabe; os NOUBET GHERNATA têm, 
a exemplo da sinfonia, a forma mais 
perfeita (v. Arábia^Algéria); distin
guem-se 24 noubet, a saber: l.° nouba 
dil ou ed. dzeil; — 2.° n. medjenba ou 
medjeneba; — 3.° hassine ou hossein;
— 4.° remei; 5.° remei maia; — 6.° 
remei achya; — 7 °  ghrib; 8.° çika;
— 9.° reçd; — 10.° reçd ed dzeil; — 11.° 
mezmoun; — 12.° maia; — 13.° drak;
— 14.° rhaoui; — 15.° djorka ou ãja- 
harka; — 16.° ghribt hassine; — 17.° 
maia faregh; — 18.° zidane; — 19.» 
esbihan el kébir; — 20.° esbihan eççe- 
ghir; — 21.° eVachak; — 22.° hassine 
achirane; — 23.° hassine asei; — 24.° 
hassine seba;

os noubet de neqlabat são também 
uma das gr. formas de mús.; v. Arábia.

NOUGAZA, tambor de guerra dos 
habitantes do Nilo Branco.

NOUKKAGRAT, pequenos tlmbales 
árabes; v. Arábia.

www.obrascatolicas.com



405 numismática

NOURSINGH, trompa de Bengala, 
exclusiva para certas solenidades re
ligiosas.

NOVENA, a) orações e cantos feitos 
durante 9 dias, em preparação a uma 
festa religiosa; — b) por extensão: 
funções religiosas, sobretudo à noite, 
consistindo no canto duma ladainha, 
em pregação e orações; — c) registro 
de órgão.

NOVÉRITIS, v. ambão.
NOYAU, fr„ a parte do tubo do ór

gão, onde está colocada a lingüeta.
NPANBUATASI, dança; v. Abessinia.
NPUNGÚ, instr. de sôpro etíope; v. 

Abessinia.
NSAMBEI ou NSAMBI, espécie de 

guitarra do Congo e da Etiópia, com 
cordas de fibras de palmeira, tocadas 
com ambas as mãos; v. Abessinia.

NUANÇA, os matizes diferentes na 
execução duma música.

NUBET, melodia; v. Arábia.
NUMARA, v. arghoul.
NUMBI, nome dado por Morisot ao 

nembi (v. êste).
NÚMEROS, v. notação.
NUMERUS AUREUS, lat., "número 

áureo”, período de 19 anos, no qual os 
novilúnlos tornam a suceder-se nos 
mesmos dias. Os romanos asslnala- 
vam-no nos calendários com números 
de ouro, e daí o seu nome. O n. a., 
com a epacta e a letra dominical, 
entra no cômputo eclesiástico para a 
fixação da Páscoa de cada ano.” 
(Roewer).

NUMISMÁTICA — medalhas, peq. 
peças comemorativas, — e moedas,

Medalhas da libertação de Jerusalém (v. 
Froehlich, Annales compendiarii rerum Sy- 
riae, numis veteribus ilustrati; —  Viena, 
1744; pl. XVIII, num. X IX ). O inst. é a 
chetarah ou kelarali (cítara) assíria; o sal

tério da Bíblia.

cunhadas “por autoridade soberana e 
representativa do valor dos objetos 
que por elas se trocam” (Peq. Dic.), 
bem como dinheiro em notas, consti
tuem documentos da época, de pes
soas e situações, civilização e belas ar
tes. O instr. musical mais vêzes repro
duzido em moedas ant. é a lira ou ci
tara, como nas m. da libertação de Je
rusalém. O Cabinet des Médailles de 
Paris guarda moedas de Apoio, do rei 
Pruslas, de Hermes, etc., que, do outro 
lado, mostram liras de 3 a 7 cordas, 
de Mitilene, Calcidique, Delos e outros 
lugares. Uma tetradracma cunhada 
por Demetrlus Poliurcetus em come
moração de sua vitória naval em 300 
a. C. traz, sôbre um navio, a deusa da 
vitória tocando longa trombeta. Me
dalhas hebrélas reproduzem a khatso- 
serath, trombeta direita. Não faltam 
moedas com um sátiro tocando o aulos 
duplo; ou com um jovem ajoelhado 
na corrida, com a flauta na esquerda 
(Museu de Luxemburgo). Numa placa 
francesa aparecem vários instr., entre 
os quais um v. ceio.

São muito freqüentes medalhas e 
placas com a efígie de celebridades; 
numa de Richelieu, na outra face se 
vê a França sentada em carro de tri
unfo, tocando o cocheiro comprida 
trombeta. — O British Mus. guarda 
uma med. do mestre-capela Henr. 
Finck (1445-1527); o da Hist. da Arte, 
Viena, uma de Am. von Bruck (f.
1554), mestre-cap. do imperador Fer- 
dlnando I, e outra do príncipe do Lied 
no séc. 16: Ludwig Senfl (c. 1492-c.
1555).

Comemorando, em 1920, o 150.° ani
versário do nascimento de Beethoven,

Moeda comemorativa de Carlos Gomes 
(Desenho do P. Damião Prentke)
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sua cidade natal, Bonn, ao Reno, fêz 
cunhar 3 moedas com a cabeça expres
siva do mestre, de 10, de 25 e de 50 
Pfennig. Em homenagem a Carlos Go
mes, o Brasil mandou gravar moedas 
de 300 réis que, de um lado, mostram 
o retrato do músico genial, do outro 
uma lira.

Da freqüência dessas homenagens 
dizem as multas medalhas e placas 
com o retrato de Franz Liszt. Represen- 
taram-no em bronze, mármore, ouro, 
etc., R. Bali; C. Lange; Edm. Fel. Beck 
(só, e outra vez com Liszt. Erkel e J. 
de Végh): Gullh. Beck; L. Béran; Dos- 
nay; Br. Eyermann; Ed. Geerts 
(ouro); A. Grath; G. Grohe; A. Hen- 
sei; L. C. Lauer; R. Mayer; C. Mohr; 
R. Neuberger; El. Ney (Coslma Liszt); 
C. Radnltzky; J. Reményi (2); E. Rlet- 
schel; A. Rigele; St. Greenough; L. 
von Schwanthaler; F. Stiasny; Torff;

H. Wittlg; — e mais 2 anônimos, um 
dos quais o representou como frade 
franciscano (já que era da Ordem 111.“ 
de S. Francisco).

Nas notas de dinheiro encontram-se 
motivos mus. numa de 25 Pfennig, da 
cidade de Beckum na guerra de 1914- 
1918 (Guarda noturno com sua trom
pa) ; de Kufsteln, de 75 Heller, recla
mando o Tirol p. os tiroleses (tam
bor) ;  de Zuffenhausen, p. 50 Pf 
(guerreiro com trompa direita).

NUNC DIMITTIS, lat., início do hino 
de Simeão no templo, ao tomar o me
nino Jesus nos braços. Faz parte das 
Completas.

NUSHET, v. Arábia.
NUY, flauta da índia.
NYASTRANGA, instr. da índia, for

mado de um ou dois tubos cônicos de 
cobre, de som semelhante ao de instr. 
de lingüeta; v. Índia.
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OAPY ou UAPY, tambor dos índios 

brasileiros.
OATAPAPESI, buzina feita de con

cha. “Buccinum viatorum. Concha 
marítima magna, que Indi navigantes 
utebantur pro buccina” (Martius).

OATAPÚ ou UATAPÚ. buzina de 
concha, búzio. Alguns chefes Indíge
nas a trazem como principal enfeite. 
(C. Gondim).

OATAPÚ-OÇU, búzio idêntico com 
uatapu, apenas diferente no tamanho.

OB., abreviação de oboé.
OBER..., al., por cima, de cima.
OBERWERK, al., o 3.° teclado nos 

órgãos.
OBLATA, lat., v. anáfora.
OBLIGATO, it„ obrigado.
OBLÍQUO, v. movimento.
OBOAZ ou BOAZ, ant. nome de 

oboé.
OBOÉ, hautbois, fr., Oboe e Hoboe, 

al., nome que significa instr. agudo, 
de madeira, em oposição ao basson, 
fagote; a) tem, na forma atual, c. de 
300 anos, aperfeiçoado no correr do 
tempo. Provido de palheta dupla, pos
sui um timbre um tanto nasal, comple
tamente distinto de todos os outros 
instr., pelo que sobressai inconfundí
vel na orquestra. Està munido hoje 
de 12 a 15 chaves e de duas anilhas; 
os construídos pelo sistema Bohm são 
mais complicados; b) registro de ór
gão com bocal de palheta, estreitos e 
cónicos; — c) registro de harmónio, 
um pouco nasal; — d) tocador dêste 
instr., chamado também oboísta.

OBOÉ ALTO ou CONTRALTO; oboé 
di caccia, it., corne-inglês, tem a forma 
curva à semelhança duma trompa de 
caça.

OBOÉ BAIXO, o. basso. it., grand 
hautbois ou basse de hautbois, fr., é 
uma espécie de bombarda.

OBOÉ COCCHINCHINO, o. campes
tre de 8 orifícios e lingüeta de cana.

OBOÉ DE AMOR, o. d’amore ou o. 
luonga, it., é o mezzo soprano da fa
mília, em lá, prescrito freqüentem, 
em partituras de Bach.

OBOÉ DE CAÇA, idêntico com cor
ne-inglês .

OBOÉ LUONGO, o. lungo, outro no
me do o. de amor.

OBOÉ PASTORIL, o. piccolo, it., ins
trumento campestre, de uma oitava 
mais alta do que o comum.

OBOÉ TENOR, o. de uma quinta 
mais grave do que o o. alto.

OBOÍSTA, tocador de oboé.
OBSTINATO, v. ostinato.
OCARINA, instr. de sôpro, feito de 

barro em forma oval com peq. saliên
cia que serve de embocadura; é de 
poucos recursos e parece-se com apito; 
— OCARINISTA, tocador de o.

OCHETUS ou hochetus, hocetus, ho- 
guetus, hochetus, a) uma das formas 
de contraponto mais ant., de brinca
deira, incômoda para os cantores, da 
qual, ao que parece, surgiu o Catch 
inglês; consistia em alternarem as vo
zes, rapidamente, as suas pausas, seg. 
a definição de Walter Odington: dum 
unus cantat, alter tacet (“enquanto 
um canta, o outro fica calado” ) ; foi 
feito a 2 ou a 3 vozes; — b) pausa 
entre as sílabas da mesma palavra, 
como no DIES IRAE de Mozart:

Evita-se o o. na música sacra, a não 
ser que, talvez, se justifique como no 
“e-le-i-son” na MISSA CHORALIS de 
Liszt, dando a impressão de as vozes 
balbuciarem de comoção. Beethoven,

www.obrascatolicas.com



octaviaiu 408

na Missa Solemnis, empregou-o com 
multa discrição.

OCTAVIANT, fr., qualificativo de 
planos, construídos por Ziegler que, 
por meio dum pedal, faziam ouvir a 
oitava da nota tocada.

OCTAVILLA, esp., guitarra valen- 
clana de 6 cordas duplas de aço.

OCTAVINA, esp., espécie de peq. es
pineta, que pudesse ser transportada 
fàcllmente.

OCTETO, ottetto, it., octuor, fr.. míis. 
de câmara p. 8 instr.

OCTIPHONIUM, lat., composição 
para 8 partes.

OCTO-BASSE, contrabaixo de di
mensões monstruosas, fixo a um es
trado, de cordas pisadas por pestanas 
móveis governadas por um maquinis- 
mo movido por pedais; o tocador, que
rendo usar do arco, tinha que subir a 
um banco. Foi construído pelo pari
siense Villaume e foi conservado pelo 
conservatório de Paris.

OCTUOR, v. octeto.
ODE, composição dividida em estro

fes simétricas; canção, hino.
ODEOFONE, variante do clavlcllin- 

dro de Chladln; produzia os sons por 
pedacinhos metálicos postos em vibra
ção por um teclado e cilindro.

ODEON, gr., teatro na Orécia antiga.
ODESTROFEDONE, instr. de lingue- 

tas livres, construído em 1842 por Re- 
verchon e Merlavand, em S. Étienne.

ODIUCCOU, tambor da índia.
ŒUVRE, fr., obra.
OFERTÓRIO, offertorium, lat., a) 

oferecimento do pão e vinho na Missa; 
— b) antífona rezada nesta ocasião, 
ou cantada pelo côro, de melodia geral
mente rica.

OFERTÓRIOS, a 2 vozes com acomp. 
obrigatório de órgão, edição de Fr. X. 
Haberl (Pustet, Ratlsbona) ; é um re
curso de inúmeros coros, graças à cola
boração de conhecidos autores de mú
sica sacra: Auer, Bartsch, Becker, 
Bergmann, Braun, Breitenbach, Ebner, 
Engler, Griesbacher, Haag, HaUer, Hen- 
gesbach, Kornmüller, Mitterer, Modl-

mayer, Perosi, Piei, Quadflieg, Schild- 
knecht, Stein, A. Wiltberger.

OFICIANTE, o sacerdote que preside 
ao Ofício Divino.

OFICIAR, celebrar a Missa ou a hora 
canônica; cantar, ajudar.

OFÍCIO DIVINO, a) a missa, rezada 
ou cantada; b) as horas canônicas: 
Matinas, Laudes, Prima, Têrça, Sexta, 
Nôa, Vésperas, Completas.

OFICLEIDE, (“baixo de coluna” ), 
instr. de sôpro, de caráter grave, com 
chaves, do gênero da corneta de cha
ves, chamado, por corrução, de figle. 
É um aperfeiçoamento do ant. serpen- 
tão, constituindo o baixo dos Instr. de 
metal, a par do trombone. Além dos 
construídos em dó ou si bemol, há 
outro em fá ou mi bemol, correspon
dendo ao contralto, e um em olt. mais 
baixo, só conhecido na Alemanha onde 
lhe deram o nome de Contrabass- 
Ophicleide, e na Bélgica, onde tem o 
nome ophicleide monstre.

É de boa sonoridade, mas difícil na 
execução, além de incômodo e custoso.

OHNE, al., sem; o. Dàmpfer, sem 
surdina.

OISEAU CHANTEUR, fr., caixinha 
de mús., cujo mecanismo, fazendo ou
vir sons melodiosos, movia as asas e 
o bico dum passarinho montado nela.

OITAVA, a) intervalo entre 2 notas 
musicals do mesmo nome, separadas 
por 7 graus; — b) festa, celebrada ou 
comemorada durante uma semana.

OITAVADO, a) em oitavas; — b) 
oitavina, pequena viola, machete; ban- 
durrilha; — c) flautim.

OITAVA REAL, registro de órgão.
OITAVINA, v. oitavado.
OKTOECHOS, coleção de cantos sa

cros de Bizânclo; v. êste.
OLD ENGLISH EDITION, 25 vol. p. 

Arkwright; — 2.° Arne, Six Songs; —
23.° Blow, Six Songs; — 25, idem, Ve
nus and Adonis; — 6-9.° Byrd, Songs 
of Sundry Natures, 1589; — 1.° Cam
pion, Masque for Lord Hayes’s Marria
ge, 1609; — 11.°, 12.° Ferrabosco, Ma
drigals; — 3.°-5.° Kirbye, Madrigals, 
1597; — 22° Milton, Six Anthems; —
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18-20.° Pilkington, Songs or Airs, 1605; 
— 24.° Purcell, Slx Songs from "Or- 
pheus Brltannicus” ; — 10.° Tye, Mass 
Euge Bone; — 13-15.° Weelkes, Madri
gais and Ballets, 1598; — 16-17° Wesl- 
kes, Ayres or Phantastick Spirltes. 
1608; — 21° White, Kirbye. Wilbye, 
and Daman, Anthems, Motets, etc.

OLE, EL-, dança andaluza, de anda
mento moderado e compasso ternário.

OLIFANTE, corneta da Idade Mé
dia, feita com dente de elefante e, mul
tas vêzes, com artística* obras de 
talha.

OLMOS, gr., nome grego da embo
cadura.

OLOFIRMOS, ou CLOPHYRMOS, gr., 
canção triste dos gregos.

OMBI, lnstr. da Gulnéia, com cordas 
de fibras, fixas no Interior duma caixa 
de madeira coberta de couro e fechada 
na parte superior por uma membrana 
com 8 orifícios, pelos quais passam as 
cordas.

OMERTI, ou AMRITA, lnstr. primi
tivo de arco e cordas, do Indostão. O 
corpo é formado por um côco cortado 
no seu prim. têrço, dando-se-lhe 4 
aberturas; o braço é longo; as cordas 
são de algodão ou de tripa. O o. pa
rece ter servido de modêlo para o ke- 
mangeh a gouz árabe.

OMICHICAHUAZTLI, ant. lnstr. do 
México.

OMIJON, nome afro-bras.: dançar.
OMNIS, lat., cada um; OMNES, pl., 

todos.
OMNITÔNICO, lnstr. que, sem difi

culdade, pode tocar em todos os tons.
ONDA, movimento concordante do 

ar, da água, etc., que produz sons e 
que é aproveitada no rádio, na eletri
cidade, etc.

ONDULAÇAO, movimento parecido 
com o das águas agitadas; aproveitado 
na mús. Produzem-na os violinos, 
quando os arcos repetem com relativa 
rapidez o mesmo som, mas de modo 
irregular, dando uns 4 ou 5 notas por 
tempo ou compasso, outros 6 ou 7, etc.

ONFUÁ, trombeta reta de madeira, 
com tubo cônico, terminando com 
campana; era usado pela tribo aguer
rida dos Mundurucus.

OP., v. opus.
OPACO, sombrio, característico do 

tom de certos instrumentos.
OPEN, v. diapasão.
ÓPERA, drama musicado, forma 

muito ant. da arte que nos gregos che
gou a grd. altura. Eram recitadas mu- 
sicalm. as tragédias de Esquilos, Sófo- 
cles, Eurípedes, consistindo os coros 
em cantos uníssonos. A renascença 
(séculos 15 e 16), procurando fazer re
viver a arte grega, teve como prim. 
fruto os intervalos cromát. (de semi
tom) , como seg. a o. âramma per mu
sica. Esta teve como berço os salões 
dos aristocratas conde Bardl e Corsi, 
de Florença, ambos compositores que 
reagiam contra o contraponto neer
landês e o seu desprêzo pela compre
ensão da palavra; reação Já iniciada 
por Josquln e mais ainda por Orlando 
Lasso e Palestrina. Os 12 florentinos 
foram auxiliados na sua guerra ao c.- 
ponto pelo poeta Rlnucclnl e os músi
cos Vincenzo Galllei (pai de GalUeo 
Galilei), Perl, Caccini, Strozzl, Mel e 
outros, apresentando como música no
va o canto a uma voz, acompanhado: 
a monodia.

Representou-se, em 1594, na casa de 
Corsi, pela prim. vez uma peq. o., Daf- 
ne, com texto de Rlnucclnl e música 
de Perl, com ruidosa alegria pelo reen
contro do estilo dramático da antigui
dade.

Só em 1600 apareceu nova o., Eurí- 
dice, sendo publicado em 1602 um vol. 
de composições monódlcas de Caccini 
que levou as nuove musiche a todo o 
mundo. No mesmo ano, Ludovico 
Grossl da Viadana publicou seus Cento 
concerti ecclesiastici a 1, 2, 3 e 4 voei 
con il basso continuo per sonar nell 
organo, sendo* o novo estilo também 
representado por Kapsberger e Cava- 
lierl (Roma e Florença).

Os passos tímidos dos florentinos fo
ram excedidos pela ação positiva de
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Cláudio Monteverdi (1567-1643), “o 
prlm. verdadeiro compositor de o., de 
inspiração divina, positivam, um gênio 
musical, pai da arte da instrumenta
ção” (Riemann), sendo a monodia na 
igreja aperfeiçoada por Viadana, Ban- 
chieri, Agazzari, Strozlz e, mais tarde, 
Carisslmi, levando à o. novas formas: 
ária, dueto, etc.

Gagliano Cavalli e Cesti continua
ram a obra. Construiram-se teatros 
públ., o 1.° em Veneza (1637), que se 
tornou o centro da o., até surgir como 
rival Viena, sob o imperador Leopoldo
I. A o ., mais e mais, se afastou do 
ideal dos florentlnos, tendo o côro que 
ceder a primazia aos solistas e sendo 
abafado o canto dramático pelo arioso. 
A escola napolitana, desde Alessandro 
Scarlatti, favoreceu êsse bei canto de 
tal modo que a reação criou, na mesma 
cidade, a o. buffa (cômica) e que a 
próxima reação, por Gluck, tornou aos 
princípios dos florentlnos.

Em 1650 começou a composição da 
o. francesa, da qual Lully (1633-1687) 
se tornou o verdadeiro criador, fazen
do prevalecer a palavra. Tendo sido 
apresentada em Paris a o. buffa dos 
italianos, êstes tiveram que retirar-se, 
mas viram surgir na França a o. co- 
mique, de Dunl, Phllldor, Monsigny e 
Grétry.

Na Alemanha, a o. encontrou casa 
própria em Hamburgo, no ano de 1678, 
tornando esta, por 50 anos, a metró
pole musical do país, com os composi
tores Theile, Franck, Strungk, Kusser, 
Kelser, Mattheson, Händel e Tele- 
mann, enquanto companhias ital. leva
ram a o. a Viena, Munique, Dresda, 
Stuttgart, Berlim, Braunschweig, etc.

A Inglaterra teve o. nacional sob o 
seu maior compositor Purcell (1658- 
1695), mas na chegada de Händel, a 
o. ital. estava em franca florescência, 
não sendo até hoje deslocada por ou
tra, nacional.

Até o aparecimento de Gluck, a o. 
ital. contava, além dos citados, com o 
alemão Hasse, com Bononcini, Porpo-

ra, Leo, Vinci, Greco, Jomelli, Terra- 
dellas, Guglielmi, Sachinl, Traetta e 
Piccini.

A reforma de Gluck visava só a o. 
séria. A o. cômica no entanto, produ
ziu frutos apreciáveis nas obras de 
Paesiello, Clmarosa, elevada ainda por 
um Mozart, criando — depois de 
Singspiel, genuinam. alemão, de Hlller, 
— suas obras-primas que Riemann 
chama de o. cômica alemã.

A o. cômica italiana foi levada ao 
aperfeiçoamento pelo “Barbeiro" de 
Rossini que no seu “Tell” se associou 
à grd. o. francesa.

O caráter sério e dramático revelado 
por Beethoven não só na sua o. “Fl- 
delio”, mas ainda nas sinfonias, influí
ram nos autores al. desde Weber a 
Wagner.

A o. do séc. 19 continuou a inspirar- 
se em assuntos populares, misturados 
com elementos nacionais (Spohr, We
ber, Marschner), — no heroísmo (Che
rubini, Spontinl, Meyerbeer, Halévy), 

no cômico (Auber, Boieldieu, Lort- 
zing, Nicolai), — no lirismo (Gounod, 
Thomaz).

R. Wagner elevou o romantismo à 
maior potência, em decidida reação 
contra a predominância da melodia e 
com estupendo enriquecimento dos 
meios de expressão musical.

No Brasil, conta Renato de Almeida 
(Hist. da Mús. Br., p. 296 ss) “as pri
meiras Casas de Op., de que tenho no
tícia segura, foram a do Padre Ven
tura, nesta cidade (Rio) e as da Ba
hia, de Belém, de S. Paulo, do Pôrto 
do Viamor (Pôrto Alegre), de Recife e 
de Salvador de Campos dos Goitacá” .

Quanto ao do Padre Ventura, “nu
ma noite, em 1776, . . .  pegou fogo no 
teatro, morrendo pouco depois, de des
gosto, o padre mulato que o fundara".
. . .  Seguiu-lhe. como “Casa da ópera", 
o Teatro Manuel Luis; em 1813, o 
Teatro S. João que levou várias óp. de 
Marcos Portugal, sob a direção do au
tor. Mudou duas vêzes de nome, vol
tando então ao antigo.
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R. de Almeida ainda dá noticias de 
teatros em Ouro Preto, Diamantina 
(Minas) e em Cuiabá (Mato Grosso), 
tendo sido levado neste a óp. "Esio em 
Roma”, de Pórpora, sendo feitos todos 
os papéis por homens; — v. óperas 
brasileiras.

b) edifício, onde se canta a o., tear 
tro lírico;

c) plural de opus. obra, cujo número 
os autores freqüentemente indicam.

LIT. — Clément et Larousse. Dic- 
tionnaire lyrlque, 1905; — Dassori, Ope
re operisti, 1903; — A. Loewenberg, 
Annals of Opera 1597-1940; — H. Rie- 
mann, Opernhandbuch, 1893; — G. 
Kobbe, The Complete Opera Book, 
1922, 1924; — E. Dent, History of the 
Opera, 1942; — Brockway and Wein- 
stock, The Opera, 1941; — O. Bie, Die 
Oper, 1914; — M. Graf, The Opera and 
its Future in America, 1941; — A. So- 
lerti, Gli albori del melodramma, 3 v„ 
1904 ss. — Schletterer, Das deutsche 
Bingspiel, 1863; — Schiedermaier. Die 
deutsche Oper, 1930; — Neumarch, 
The Russian Opera, 1914; — E. B. 
Hill. Modern French Music, 1924; — 
Davidson, Gladys — Stories from the 
Operas; London; — Mauricio Murst e 
G. D. Leoni, As Fábulas dos Melodra
mas (Edições Rlcordi); — Neumann, 
As Grandes óperas (“O G lobo").

ÓPERAS BRASILEIRAS; não é peq. 
o número de o. escritas no Brasil; os 
algarismos em ( ) dizem se, e quan
do, foram cantadas em público.

ALVARES LOBO, ELIAS — A noite 
de S. João, 2 atos (1860), A louca, 4 
atos;

ALVES DE MESQUITA, HENR. — O 
vagabundo, prólogo e 3 atos (1863);

ARAÚJO VIANA, — Carmela, 2 atos 
(1906, R io ); — O Rei Galaor, 3 atos;

ASSIS PACHECO. — Jaci, 1 ato — 
Dôr, 1 ato (1900, Rio); — Moema, 1 
ato; — Cleopatra;

ASSIS REPUBLICANO, ANT. DE — 
O Bandeirante, 3 at„ (1925), R io); — 
A Natividade de Jesus, 4 at. e 1 epí

logo (1937, R io ); — A Amazonas, prol.,
3 at. e 1 epílogo; — O Ermitão da 
Glória;

BARRETO, HOMERO — Jati, 1 ato;. 
BRAGA. FRANC. — Jupira, 1 ato 

(1900, R io ); — Anita Garibaldi, 4 at.;
— A Visitação (1903, (Campinas), é o
2.° episódio da “Pastoral” de Coelho 
Neto;

CAMARGO GUARNIERI, MOZART
— Malazarte, 1 ato;

CAMPOS, CARLOS DE — A bela 
adormecida, prólogo, intermezzo, 2 at. 
(1924, S. Paulo); — Um caso singular,
3 atos (1926, S. Paulo);

CAMPOS, MENELEU — Gli Eroi, 4 
atos;

CARVALHO, DELGADO DE — Moe
ma, 1 ato (1894, R io );

CARVALHO, ELEAZAR — A desco
berta do Brasil, 2 at., — Tiradentes 
(1941, Rio);

COSTA, ALBERTO — Soror Mada
lena. 1 ato (1926, R io);

EGGERS, ROB. — Farrapos, 3 atos 
(1936, Pôrto Alegre);

FERNANDEZ, OSCAR LORENZO, — 
Malazarte, 3 at., (1941, Rio);

FERREIRA, DOMINGOS JOSÉ — A 
côrte de Mónaco, 2 at. (1862, R io );

FONSECA. EUCLIDES — II mala- 
áetto, 1 ato — A Princesa do Catete, 
1 ato; — Leonor, 1 ato; — As donze
las d’honor, 3 atos;

FRANCA, AGNELO — As parasitas, 
1 ato;

FRÓES, SILVIO DEOLINDO — A 
queda de Babilônia; — Evangelina;

GAMA MALCHER, JOSÉ CÂNDIDO 
DA — Bug-Jargal. 4 at. (1890, Belém 
do Pará); — Iara, 2 at. (1895. Belém 
do Pará); — Idílio; — Seminarista 
(as 2 últ. inconcluídas);

GARCIA, P. JOSÉ MAURÍCIO NU
NES — Le due gemelli;

GOMES, ANT. CARLOS — A noite 
do castelo, 3 at. (1861, Rio de Jan.); — 
Joana de Flandres, 4 at. (1863, Rio de 
Jan.); — II Guarany, 4 at. (1870, Mi
lão) ; — Fosca, 4 at. (1873, Milão); — 
Salvator Rosa, 4 at. (1874, Gênova); — 
Maria Tudor, 4 at. (1879. Milão); —
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Lo Schiavo, 4 at. (1889, R io); Condor, 
desde 1944 chamada novamente Oãa- 
léa. 3 at. (1891, Milão); — Colombo, 
4 at. (1892, R io ); deixou vários incom
pletos ou só esboçados; Gabriela de 
Blossac ou Os Mosqueteiros do Rei, 
Moema, Celeste, Cântico dos Cânticos, 
Ninon de Lenclos.

GOMES, JOSÉ PEDRO DE SANTA
NA — Alda, 4 at.; — Semira, incompl., 
— Prelúdio da ‘‘Pastoral" de Coelho 
Neto;

GOMES DE ARAÚJO, JOAO — Ed- 
méa, 3 at., escrita, como estudo, em 
Milão; — Carmosina, 3 atos (1888, 
Milão); — Helena, 1 ato (1908, São 
Paulo); — Maria Petrowna, 3 at. (1929, 
S. Paulo);

GOMES JÚNIOR, JOAO — Fosca- 
rina, 1 ato (1906, S. Paulo); La Bos- 
caíuola, 2 atos (1911, S. Paulo); — 
Dom Casmurro, 3 at., (1922, R io); — 
Iugomar, 3 atos; — Severo Torelli, 3 
atos; — Anita Garibaldi, 1 ato e 3 
quadros;

GURJAO, HENR. EULÁLIO — Idá
lia, 3 at. (1881, Belém do Pará);

KESSLER, LEO — Inocência;
LAMBERT, LUCIEN — Amleto; — 

Stre Olof;
LEMOS, ARTUR IBERÊ — A Ceia 

dos Cardiais, 1 ato;
LOBO, ELIAS ALVARES — A noite 

de S. João, 2 at. (1860, R io ); — A lou
ca. 4 atos;

LOMANI, S. G. — Soldado de Por
tugal;

MACEDO, MANUEL JOAQUIM DE — 
Tiradentes, 4 atos;

MAERSCH, ADOLFO — Mar ilia de 
Itamaracá;

MESQUITA, CARLOS DE — La Es
meralda. 4 at. (“obra da juventude", 
Luís Heitor Correia de Azevedo);

MIGNONE, FRANC. — O Contrata- 
dor de diamantes. 3 at. (1924, R io ); — 
L’tnnocente, 3 at. (1928, R io );

MIGUEZ, LEOP. — Os Saldunes, 3 
at. (1896, R io ); — Pelo amor! 2 atos 
(1897, R io );

MILANEZ, ABDON — Primizie, 1 ato 
(1904, R io);

NEPOMUCENO, ALBERTO — Arte
mis, 1 ato (1898. Rio); — Abul, 3 at. 
(1913, Buenos Aires); — Natal, 3.° epi
sódio da "Pastoral” de Coelho Neto; 

NEVES, VITOR RIBEIRO — Ponaim,
1 ato (1935, Pôrto Alegre); 

OCTAVIANO, J. — Iracema, 1 ato
(1937, R io); — Poema da vida, 1 ato 
(1923, R io); — Sonho de uma noite de 
luar, 1 ato; — Femão Dias, 3 atos;

PACHECO, ASSIS — v. Assis Pa
checo;

PAGANI, — Os bandoleiros; 
PEREIRA, ARTUR — Atala; — L’in- 

trusa;
PEREIRA, ELPÍDIO — Calabar, 3 

atos;
PINTO DA SILVA, ALÍPIO CÉSAR 

— Notte bizzarra, 2 at. (1917, Belém 
do Pará);

QUINTELA EDUARDO — Não peca 
quem tem amor;

REIS, JÚLIO — Heliofar, 1 ato 
(1923, R io); — Soror Mariana, 1 ato; 

RIBEIRO NEVES — v. Neves; 
ROSWADOWSKA, CONDESSA RA- 

FAELA DE — Os dois amores;
SAN GIORGI, — Moema e Para- 

guaçu;
SOARES, HOSTILIO — A vida, 3 at. 

e 1 epílogo;
SODRÉ, J O ANEDIA — Casa-Forte; 
STRESSER, AUGUSTO — Siãéria, 3 

at. (1912, Curitiba);
VELASQUEZ, GLAUCO — Soeur 

Béatrice, 1 ato;
PENOSA, ANGELO — A escrava de 

Caramuru;
VILA-LOBOS, HEITOR — Aglaia, 3 

at.; — Izath, 4 at. (1917, Rio, só os
2 últimos atos); Jesus, 3 atos; — Zoé,
3 atos; — Malazarte, 3 atos;

LIT. — Luis Heitor Correia de Aze
vedo: Relação das óperas de Autores 
Brasileiros (1938, Rio).

OPERANÓMANO, pessoa que tem a 
mania de ouvir ópera, boa ou má.

ÓPERAS WAGNERIANAS e DOM 
PEDRO II.° — Richard Wagner, na sua 
autobiografia “Minha Vida” , narra 
que em 1857, residindo em Zurich, um 
cônsul brasileiro de Leipzig, de nome
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"Ferrero” , informou-o da viva simpa
tia do Imperador do Br. e do seu de
sejo de recebê-lo no Rio de Janeiro, 
para onde lhe poderia remeter as pró
prias óperas. Wagner mandou ao Im
perador, por intermédio do sr. "Fer
rero” , os arranjos p. piano das suas 3 
prim. óperas, magnificamente enca
dernados, mas nunca mais ouviu nada.

Embora faltasse a confirmação desta 
narrativa de Wagner em fontes ale
mãs ou bras., o fato entrou nas bio
grafias de Wagner e do Imperador. 
Na realidade, o pretenso convite não 
passa de lenda.

O Dr. Ernesto Ferreira França, jo
vem de ilustre família baiana, apre
sentou-se a Wagner, em carta de Dres- 
de de 9-III-1857, como admirador da 
sua música e lhe falou duma viagem 
ao Brasil. Aí, sem dúvida, encontra
ria no Imperador apoio e proteção e, 
na ópera Italiana do Teatro Lirico do 
Rio, um local onde suas produções po
deriam ser representadas. Sugeriu tam
bém ao compositor que dedicasse sua 
nova ópera Os Nibelungen ao sobe
rano.

Wagner em resposta de 15-111, con
fessou-se seduzido pela perspectiva e 
achou os Nibelungen, ópera ainda não 
terminada, menos próprios para se
rem dedicados a Sua Majestade. De- 
clarou-se, porém, disposto a mandar- 
lhe desde logo suas obras musicais e 
poéticas já publicadas.

Em réplica de 22-111, Ferreira Fran
ça pôs-se de novo ãs suas ordens para 
a remessa das obras e reiterou-lhe ain
da a segurança do bom recebimento 
das óperas no Brasil, desde que o texto 
fôsse traduzido para o italiano.

Wagner, então, mandou ao moço 
bras. uma carta, dirigida a D. Pedro
II. os arranjos de Rienzi, O Navio Fan
tasma, Tannhãuser e um livro seu. 
A 16-VI, Ferreira França confirmou 
a recepção da remessa que já man
dara para seu destino, afirmando que 
a carta seria entregue a D. Pedro II 
pessoalm. por seu pai, ex-ministro.

Ao passo que Wagner esperava a

resposta imperial, a sua imaginação 
de artista ia transformando a sim
ples sugestão de um entusiasta num 
convite oficial, pelo que escreveu, a 
8-V, a Liszt: "O Imperador do Brasil 
acaba de convidar-me para ir ao Rio 
de Janeiro. Há promessas de maravi
lhas. Assim, para o Rio em vez de 
Weimar!” ; e a 26-VI, ainda a Liszt: 
"Tenho um projeto interessante acêr- 
ca de Tristão e Isolda. Penso na ver
são ital. e oferecerei a estréia ao tea
tro do Rio de Jan., onde provàvelm. 
será precedido pelo Tannhãuser. Vou 
dedicá-lo ao Imperador do Bras. que 
ultimam, recebeu exemplares das mi
nhas prim. óperas. Tudo isso, no meú 
entender, terá excelentes resultados 
para mim.”

Ansioso de chegar a resultados con
cretos, Wagner convidou o  jovem 
baiano para visitá-lo em Zürich. Fer
reira França, em carta de 26-VI, re- 
cusou-se impedido por trabalhos lite
rários, repetindo porém que o Brasil, 
“nação jovem e gozando de um regime 
liberal” , apreciaria bem os grd. méri
tos do compositor.

Então, Wagner, em nova carta, in
dagou se o Imperador estaria dispos
to a aceitar a dedicatória do Tristão 
e Isolda, e se o Teatro Lírico poderia 
representar antes o Tannhãuser. Pe
diu também informações sôbre a com
pensação financeira e como seria feita 
a tradução italiana, solicitando estri
ta discrição.

Ferreira França respondeu a 12- 
VII-1857 que escrevera à direção do 
Teatro Lír., encarregando o pai de 
apressar a decisão. Quanto à dedica
tória de Tristão e Isolda sugeria que 
Wagner escrevesse pessoalm. a Sua 
Maj. Acreditava que a direção da ópe
ra lhe fixasse uma compensação hon
rosa, pedindo aliás ao compositor uma 
sugestão sôbre o quantum. Wagner, 
antes de atender às novas sugestões, 
resolveu esperar a resposta do Impe
rador. Mas esta nunca lhe chegou.

Por que? O jovem brasileiro não 
faltou à sua palavra. Remeteu, hones-
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tam., a carta e as obras ao Imperador, 
que as recebeu das mãos do pai, o ex- 
ministro Conselheiro Ernesto Ferreira 
França. Ao soberano, cumulado com 
obras científicas e musicais de tôda 
espécie, nada diziam nem o nome nem 
as óperas de Wagner, então um ilus
tre desconhecido. Limitou-se a man
dar ao seu Mordomo, Conselheiro Pau
lo Barbosa da Silva, um bilhete a lá
pis nos seguintes têrmos:

"É preciso responder a Ricardo 
Wagner que recebi as suas óperas e o 
,seu livro e que, agradecendo-lhe a 
oferta, não posso desde já manifestar 
o aprêço que faço de seus trabalhos; 
pois que ainda não houve tempo de 
examiná-los. Quem me mandou a car
ta do Wagner e os livros foi o filho 
do Ernesto França, que se achava em 
Dresden.”

Na escrivaninha do Mordomo, co
berta de montanhas de papéis e do
cumentos, sumiu-se a ordem do sobe
rano. Quando 10 anos mais tarde. a 
13-VIII-1876, Dom Pedro II, um dos 
prirn. patronos do Teatro de Bayreuth, 
assistiu à prim. representação do Ou
ro do Rêno e, ainda no correr da noi
te, visitou o compositor, o Imperador 
de certo nada sabia daqueles prelimi
nares infrutíferos, e o artista provà- 
velm. esquecera o episódio. E. Ferrei
ra França porém, o autor de inter- 
mezzo, estava agonizando nas garrar 
da doença hanseniana. — Ernesto 
Feder.

Os fatos pela prim. vez, foram ex
postos em estudo de E. Feder publica
do no "Jornal do Comércio” de 14, 21 
e 28-111 e 4-IV-1943. Coteje-se tam
bém: E. Feder, "Porque D. Pedro II 
não respondeu a R. Wagner” ; no 
"Diário de Not.” de 7-V-1944, e Améri
ca Jacobina Lacombe, "D. Pedro II e 
Wagner” na “Rev. Bras.” . abril, 1944.

OPERETA, a) peq. ópera; — b) bur
lesca ou caricatura de ópera, cujo en- 
rêdo muitas vêzes é livre, e cuja mús. 
evita afetos verdadeiram. sérios, ele
vados.

LIT. — Mackinley, Light Opera, 
1926; — O. Keller, Die Operette in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung. 
1925; — Umfleet, School Operettas 
and their Production; — A. F. Beach, 
Preparation and Presentation of the 
Operetta.

OPOPLOCIA, dança militar dos gre
gos antigos.

OPPURE, it., ou.
OPUS, lat., (plural: opera), obra; 

designação usual, seguida de núm., das 
criações do autor; assim, opus (abre
viado: op.) 14 de Witt significa o 14.° 
trabalho musical dêste autor.

ORABIN, espécie de alaúde na Es
panha.

ORAÇAO, elevação do coração a 
Deus;

a) oratio, lat., na missa, é rezada 
ou cantada; neste caso, o côro res-^ 
pondera, cada vez, com Amen (com
o acento na prim. silaba);

b) tôdas as invocações de Deus ou 
dos Santos são chamadas o., das quais 
em particular a Ave Maria, as ladai
nhas e os salmos foram postos inú
meras vêzes em música que, naturalm., 
deve estar de acôrdo com as palavras 
sacras.

ORATÓRIA ou ORATÓRIO, drama 
biblico ou sacro, no qual seu maior 
cultivador, Händel (1685-1759) fêz pre
ponderarem os coros. Pertencem a 
êsse gênero a Paixão de Bach, segun
do vários Evangelistas, obras de 
Haydn e de inúmeros outros, antigos 
como modernos.

LIT. — Patterson, The Story of the 
Oratorio, 1909; — Schering, Geschich
te des Oratoriums, 1911.

ORCHESTRION, v. piano-quatuor.
ORDEM, a) sacramento da Igreja, 

conferindo o sacerdócio;
b) titulo das mais velhas congrega

ções rei. (Beneditinos, Carmelitas, 
Franciscanos, etc.), às quais a mús. 
deve serviços inestimáveis;

c) nome aplicado também a tôdas 
as outras famílias relig., igualmente 
beneméritas, de um e outro sexo;
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d) ant. .expressão dqs violinistas 
por posição dos dedos;

e) nome dado antigam. aos pares 
de cordas afinadas em uníssono ou 
oitavas;

f) qualidade exigida em todos os 
terrenos da música.

ORDINARIUM MISSAE, lat.. a) can
tos que. geralm.. fazem parte de to
das as missas: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, os pe
quenos diálogos entre celebrante e 
povo (Dominus vobiscum — et curn 
spiritu tuo. etc.). e outros cantos cujo 
texto não muda.

ORDO ECCLESIASTICUS. lat.. fo
lhinha, ou calendário, com tôdas as 
indicações para o Ofício Div. duran
te o ano lltúrgico.

ORFEÃO, a) côro "a capella” (não 
acompanhado por instrumentos);

b) sociedade de canto;
Numa circular do Ministro da Guer

ra de Portugal, sôbre a disciplina mi
litar, do ano de 1911. o § 2.° diz: “Que 
pela ação benéfica que exerce o moral 
das tronas, haja em todos os regimen
tos orpheons que dentro dcs quartéis, 
em ocasião de grandes solenidades e 
nas marchas para o inimigo entoem 
hinos e cantos patrióticos." (v. L. Li
nhares Beuttenmüller, O Orfeão na 
Escola Nova);

c) peq. lnstr. de cordas e teclas.
ORFEONICA, v. capela.
ORFEORÉON, ant. instr. de cordas

afinado como o alaúde.
ORFICA, instr., de teclado de 3 oi

tavas e meia. com cordas metálicas; 
tinha o aspeto duma harpa colocada 
sôbre caixa quadrada.

ORFIMONOCLIDE, variante do ser- 
pentão, aperfeiçoado por Coéffet, em 
1828.

ORGANUM, gr. e lat., a forma mais 
ant. de vozes conjuntas na música, 
desde o séc. 7. Uma voz costumava 
desprender-se da outra, subindo ou 
descendo até a quarta ou quinta que 
mantinha, voltando no fim ao unís- 
sono:

Em outra forma, mais artística, a 
voz mais aguda se movimentava em 
melismas livres sôbre as notas longas 
da voz grave, princípio, talvez, do bai
xo sustentado:

No o. mais ant., o contraponto esta
va sempre debaixo do cantus firmus, 
até o Beneditino Hucbalâ (c. 840 a 
932), que ainda dava a oitava de am
bas as partes, e cujas quintas foram 
combatidas por Guido de Arezzo.

ORGANEIRO, construtor de órgãos.
ORGANETTO, ORGANINO, it., peq. 

órgão.
ORGANISTA, tocador de órgão ou 

de harmónio.
ORGANISTRUM, lat.. nome ant. da 

sanfona.
ORGANIZAR, expressão ant. por: 

compor a harmonia para um canto.
ORGANUM, lat., a) órgão; — b) 

harmonia.
ÓRGAO, a) antigam., nome genéri

co de instr., em particular de vento;
b) metal de voz;
c) cada parte dum corpo;
d) o lnstr. mús. de gr. proporções 

próprio da Igreja, de tubos (canudos), 
vento e teclado.

Pode ser definido acertadam., seg. 
Riemann, como conjunto de muitos 
instr. de sôpro, ou como orq., na qual 
basta um para ela tocar. Apesar das 
gr. dimensões e do mecanismo com
plicado com milhares de válvulas a 
abrir ou a fechar, e com tubos possan
tes a fazer ouvir, basta uma única 
pessoa, para que essa orq. gigantesca 
entre a funcionar. Precisa, no entanto, 
dum cooperador indispensável: do ar, 
resp. vento.
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Assim, as partes principais do ór
gão são estas: conjunto de canudos 
(chamados também "flautas” ), — fo
les, depósito de vento e canais, — 
mecanismo de acesso aos tubos.

Os tubos dividem-se em grupos cha
mados vozes ou registros. Cada reg. 
é um conjunto de canudos de cons
trução e timbre idênticos, mas de 
comprimento (ou altura) diferente, 
representando um instr. de sôpro de 
um único tom, desde o mais grave até 
o mais agudo. Se o órgão tivesse um 
só registro, contudo deveria ter tôda 
uma série de tubos, como as teclas 
do piano, para poder tocar melodias 
e acordes. Os canudos dum registro 
ficam todos juntos, de modo que todo 
o grupo possa ser chamado à coope
ração na música ou, se preciso fôr, 
excluído, isto por meio dos puxadores 
(ou lâminas) à esquerda e à direita 
do organista, e em sua frente. Tiran- 
do-se um puxador, ou baixando-se 
uma lâmina (com a indicação de reg.), 
o  vento avança em direção aos tubos, 
faltando só abaixar uma tecla, para 
que o caminho seja desobstruído de 
todo e o respectivo tubo possa servir 
de instr. de sôpro, produzindo seu som 
próprio. Basta repelir o puxador (ou 
levantar a lâmina) para pôr fora de 
serviço todos os tubos do registro, ou 
até de vários registros.

O organista beneditino Dom Pláci
do de Oliveira, Rio, no "Jornal do 
Br.” de 29-8-1943, dá êste quadro plás
tico:

"A base de um órgão são os regis
tros do grupo PRINCIPAL, em 16’ e 
8’ (pés), seguindo-se o grupo dos reg. 
das FLAUTAS, nas mesmas dimen
sões, e o do grupo dos reg. de CORDA, 
ou, como costumo chamar, os estrin- 
gentes, traduzindo assim a palavra 
ingl. "Srlng Pipe” ou a alemã “Strei- 
cher” ; os franc. chamam os reg. dêste 
grupo com a palavra genérica de gam- 
bes; a viola dl gamba, palavra it., era 
um instr. de cordas um pouco menor 
do que o v. ceio e maior que o vlol.°, 
o qual era tocado apoiando-se o instr.

nos joelhos; d’aí o nome de gamba. 
Completam êstes grupos os reg. di
versos de PALHETAS: Trombeta,
trompa, tuba, ou Posaune ou, como 
os franc. a chamam: “bombarde, cla
rinetas, oboe” etc.

Os diversos reg. dêstes grupos dife
rentes variam entre si pelos seus sons 
característicos: os do grupo Principal 
possuem, além do tom fundamental, 
quase todos os tons harmônicos; — 
os do grupo das flautas são pobres em 
tons harmônicos, possuindo o tom 
fundamental; — enquanto os dos gru
pos estringentes, ou gambas, e os do 
grupo das palhetas são pobres no tom 
fundamental, possuem, porém, em 
compensação, uma riqueza extraordi
nária de tons harmônicos, princlpalm. 
as oit. e as quintas superiores.

Sendo os tubos classificados em ci
líndricos, cônicos e funiculares (tubos 
labiais) dependerão da construção 
dos tubos os diversos caracteres acima 
mencionados. Os Principais têm um 
diâmetro largo ou médio; as flautas 
um dlâm. médio e às vêzes largo, en
quanto os do grupo da gamba têm 
um corpo cilíndrico, cônico ou funi
cular estreito.

O volume do ar também influi mui
to no caráter de reg.; os principais 
recebem um volume de ar bastante 
grande com uma pressão de 80 a 90 
milim. da coluna de água. As flautas 
precisam de gr. vol. de ar para ter 
o caráter próprio, enquanto os do gru
po das gambas recebem um vol. de ar 
variável, conforme o caráter dese
jado. ..

Os tubos têm as seguintes partes: 
o pé ou base do tubo; o núcleo ou 
carôço, peça de metal soldada entre 
o pé e o corpo superior e, finalm., o 
corpo, ou tubo superior... O ar, en
trando pelo pé, passa pelo núcleo, en
tre os lábios inferior e superior produ
zindo o som. Os corpos podem ser 
abertos ou tapados; êstes últ. produ
zem, com a metade do tamanho, o 
mesmo som que outro tubo de tama
nho duplo, mas aberto.

(Continua na p:'.;. 419)
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O FUNCIONAM ENTO DA PNEU
MÁTICA  

(desenhos de Henrique L ins).
Em caixas sob pressão (1) há, p. 

cada nota, válvula e contraválvula 
(2), penduradas em membrana elás
tica (3 ). Um parafuso (4) gradua a 
pressão. Tubos de chumbo (5) con
duzem o ar pelas ligas (6) até ao cepo
(7), onde a saída é vedada por vál
vulas (8), acionadas p. teclas. Por 
cima dos canais interrompidos, bol- 
sinhas ou membranas (9) fazem as 
ligações. Para cada liga há uma tam
pa que, desligada, está sob pressão 
para empurrar as membranas contra 
a parede, interrompendo a comuni
cação com os canais.

Tocada a tecla, abre-se a válvula
(8), acabando a pressão nos tubos(5) 
em comunicação com o transforma
dor. A  pressão dêste empurra a mem
brana (3) p. cima, juntando-lhe as 
válvulas (2) e mandando pressão p. 
o someiro.

Largada a tecla, fecha a válvula 
(8) e o vácuo (em 5 e por cima 
de 3) é igualado à pressão do trans
formador p. canal (12), com o que 
o pêso das válvulas (2) e a pressão 
as fazem descer, tapando a entrada 
do cana (11) e abrindo a saída.

TUBOS OU FLAU TA S (à esquerda)
O último à direita, em cima aber

to e em baixo fechado, tem uma 
peq. abertura, a boca (1); o lábio in
ferior (2) ajusta uma fenda p. pas
sagem do vento (vindo p. someiro 
do fole) e esfregando o lábio supe
rior (3); arrasta e chupa para baixo 
a coluna de ar no tubo. A repentina 
baixa-pressão na abertura superior faz 
a coluna subir novam., repetindo-se 
isso, enquanto soprar o vento.

Os caracteres do som dependem 
das dimensões interiores dos tubos 
e da forma da bôca (a-f), influindo 
ainda o material e a pressão do 
sôpro. Distinguem-se tubos de metal 
e de madeira; esta não deve apre
sentar rachas e trincas nem nós.

As paredes dos tubos devem ter 
a grossura suficiente p. evitar a res
sonância da madeira.
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FUNCIONAM ENTO DO SOMEIKO 
(desenhos de Henrique L ins).

Em n.° 8 há um tubinho (a) p. 
cada nota das teclas. Pela pressão 
da tecla, enche-se a bolsinha (b) que 
levanta a válvula (c). Enche-se a 
bolsa (d), mandando pela válvula (e) 
pressão que levanta tantas válvulas, 
quantos registros houver no teclado.

No entanto, tocam apenas as flau
tas. cujos registros foram ligados e 
estiverem sob pressão.

(Veja Henr. Lins: Alguma coisa 
sôbre o órgão ("Mus. Sacra, Petró- 
polis, 1944, pág. 206).

O someiro do desenho n.° 9 co
munica igualm. pelo tubo (a) com a 
mesa de comando. Nas cancelas há 
caixinhas cobertas com um courinho 
fino e elástico, tendo no meio a vál
vula (h), fixa com um parafuso. Den
tro da caixinha uma mola espiral 
aperta a válvula contra a abertura 
do canal da flauta.

O interior da caixinha comunict 
pelo canal (f) e p. abertura (c) con 
a pressão do fole, igualando a pres 
são interna e externa com a da cai 
xinha.

O desenho 9 b mostra o sumciic 
em estado ativo. Abaixada uma tecla 
passa a pressão pelo tubo (a) en 
chendo a bolsa (b); esta empurn 
a válvula dupla (d) contra a entrad; 
de ar (c) do fole p. o canal tf) 
abrindo o escapamento (e).

Dentro das cancelas, a pressão ven 
ce o ar nas caixinhas e aperta c 
couro p. dentro; a válvula, presa ac 
couro, abre o canal p. as flautas. 
Nas cancelas cujos registros não fo 
rem ligados, as válvulas, sem ar. nãc 
se mexem.

Largando-se a tecla, escapa a pres 
são no tubinho (a) e na bôlsa (b; 
a válvula (d) abre a entrada (c) < 
fecha a saída (e), restabelecendo-st 
a paridade das pressões; o courinhc 
se estica ajudado pela mola t.g) i 
fecha o canal p. a flauta.
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O material usado costuma ser ma
deira ou metal, uma liga de estanho 
e chumbo na porcentagem de 15 a 
30% de estanho. Nos últ. anos usam 
os fabricantes fôlhas de zinco, as 
quais, antes do uso, são esquentadas 
p. se tornarem mais fáceis de traba
lhar.

Os reg. de palheta compõem-se de 
um pé ou base, dentro do qual está 
a palheta ou lingueta de latão ou 
bronze fosforado com a têmpera con
veniente p. a vibração, sendo ela fixa
da no suporte do mesmo metal. Por 
cima coloca-se o corpo que pode ser 
funicular ou cllindrico-funicular ou 
mesmo sòm. cilíndrico. Desta maneira 
temos as trombetas, com corpo fu
nicular, oboé (corpo cilíndr. até 2/3 
do comprimento, com uma parte funi
cular superior), o grupo do cromorne 
(corpo cilíndr. em baixo funicular, e o 
grupo das vozes: humana, angélica, 
celeste, reg. que têm corpos cilíndr. 
curtos. Não se deve confundir a voz 
celeste labial com êste grupo de lin- 
guetas...

Enquanto os reg. labiais podem ser 
abertos ou tapados, êstes últ. de lin- 
guetas não podem ser tapados, pois, 
o som se produz nêles p. vibração da 
palheta encerrada dentro da base. 
Usa-se, portanto, sòm. reg. melo tapa
dos, como nos do grupo do oboé.

Resta-nos ainda dizer que nos tubos 
labiais tapados é muito comum fazer- 
se um orifício no tampão superior, no 
qual se fixa um tubozinho; êstes reg. 
são chamados pelos franc. de flíite à 
cheminee, adotando os ingl. o nome in- 
ternac. al. de Rohr-Regisier como p. 
ex. Rohrfleete, Rohrgedackt. etc.

O gr. construtor fr. Arlstide Ca- 
vaillé Coll inventou uma nova classe 
de reg., aos quais deu o nome genéri
co de harmoniques. Êstes reg. têm a 
propriedade de fazer soar juntam, a 
olt. superior com o tom fundamental.

Ao lado dêstes grupos — labiais e 
de palhetas — temos os reg. harmôni
cos. Êles são simplesm. reg. que tor
nam mais claro o timbre dos outros

reg., produzindo suas oit., quintas, ter
ças e sétimas. A êstes reg. chamam os 
franc. registres de mutation, plein jeu, 
mixture...

Os órgãos de 4 a 10 reg. pertencem 
à classe dos peq.; os médios devem 
ter, no mínimo, 15 reg., enquanto os 
grds. são os órg. com o mínimo de 50 
registros.”

Os canudos são governados não por 
um único teclado, como o do piano, 
mas por dois ou mais. regidos ou to
cados pelas mãos, pelo que têm o no
me de manuais; há um outro, no en
tanto, em que podem tocar os pés, 
chamado, por isso, de pedaleira, isto 
é, conjunto de pedais. Sem esta dispo
sição, os órgãos não poderiam tocar 
trios, isto é peças, em que cada parte 
ou voz tenha timbre e caráter pró
prio, de instr. diferente.

Há também puxadores ou lâminas 
que permitem juntar reg. .de um ma
nual com o outro ou até com o pedal, 
podendo o organista substituir assim 
a falta de expressão (crescendo e de
crescendo) por timbres diferentes e 
maior ou menor fôrça ou intensidade 
do som.

As instalações para o vento são des
critas por E. Vieira: “Entrando-se 
dentro de um órgão, vê-se uma das 
principais peças denominadas somei- 
ros, sôbre os quais estão dispostos os 
tubos de que se compõem os diversos 
jogos. Os somelros recebem o vento 
por um condutor ou porta-vento que 
vem dos foles, dlstribulndo-o a cada 
tubo em particular, pelas válvulas que 
o organista abre quando preme as 
teclas.

As partes mais notáveis do somelro 
são: o depósito do vento, os canais, as 
válvulas e os registros.

O depósito é uma caixa para onde 
entra o vento que sai dos foles; con
tém as válvulas com as respectivas 
molas.

Os canais estão colocados por cima 
do depósito e são hermèticam. fecha
dos pelas válvulas.
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Os registros são umas réguas de 
madeira crivados de orifícios; servem 
para interceptar ou comunicar o ven
to com os tubos, segundo êsses orifí
cios estejam ou não em correspondên
cia com os mesmos tubos. Para mover 
os reg., são êstes ligados com os puxa
dores que estão dispostos à direita e à 
esquerda do teclado” . ..

“Jôgo ou registro — continua Viei
ra — é a coleção de tubos produzindo 
sons do mesmo timbre, dispostos cro- 
màticam. em correspondência com o 
teclado. Cada jôgo completo tem por 
conseguinte tantos tubos quantos são 
as teclas; há também meios jogos ou 
jogos incompletos que respondem or- 
dlnàrlam. só à metade do teclado, 
assim nos harmónios.

Além dêstes jogos que são simples. 
há os compostos ou de mutação, em 
que o tubo principal de cada tecla é 
acompanhado por outros ressoando à 
oitava, à décima-nona (deçenove) ; 
esta composição, cujo resultado con
siste em reforçar os sons harmônicos 
e produzir um timbre nasal multo 
característico, tem sido objeto de con
trovérsias. ..

‘‘Para produzir o vento que faz res
soar os tubos, há os foles... a sua 
grandeza é superior à dos foles co
muns; um órgão grande é servido por 
4, 6 ou mais foles, ocupando uma casa 
contígua... e exigindo 2 ou mais ho
mens para as manobras.” (Êste servi
ço humano, hoje, costuma ser substi
tuído pelo motor elétrico). "Nos ór
gãos modernos mais aperfeiçoados são 
os foles substituídos por bombas de 
compressão que acumulam em gr. re
servatórios o ar comprimido.”

O organelro inglês Barker Inventou, 
em 1840, uma alavanca pneumática 
para vencer o cansaço sentido pelos 
organistas em conseqüência da gr. 
pressão das válvulas que tornavam a 
dedllhação difícil. "Consiste num pe
queno fole aplicado a cada tecla, a 
qual abrindo nêle uma pequena vál
vula cuja pressão é diminuta, faz com 
que o ar comprimido vá forçar a vàl-

vula maior que fecha o canal dos reg. 
Esta mesma máquina aplicada aos 
puxadores e aos pedais, os torna tam
bém muito mais leves e fáceis de mo
ver." (Vieira).

Um últ. aperfeiçoamento é devido 
à eletricidade, cujas aplicações ao ór
gão motivaram tôda uma série de pu
blicações e controvérsias.

É, por enquanto, a últ. fase do de
senvolvimento do o., cuja origem mon
ta em éras remotas, tendo tido como 
predecessores a cornamusa e a flauta 
de Pan. Já no séc. 2 a. Cr. encontram- 
se órgãos reais, com produção do ar 
por foles, compressão do ar pela água 
e uma espécie de teclado, figurando 
Kteslblus (170 a. Cr.) como inventor 
dêsse organum hydraulicum, instr. 
descrito pelo discípulo do inventor: 
Heron de Alexandria.

Provam relevos ant. que no ocidente 
o o. já era conhecido antes de ser da
do um ao rei Plpino pelo imperador 
Constantlno Kopronymos, em 757. 
Eram todos peq., tendo geralm. 8 tu
bos, com uma olt. diatónica.

Já em 980 encontrava-se em Win
chester um órgão de 400 tubos e 2 ma
nuais, tocados por dois organistas, dis
pondo cada teclado de 20 teclas, cada 
qual de 10 tubos (oit. e olt. duplas).

Tocava-se com facilidade o o. dos 
séculos 4 a 11; introduzido, porém, 
um mecanismo complicado, a dedl
lhação nos séculos 13 a 14 tornou-se 
tão difícil, que as teclas eram bati
das com os punhos ou abaixadas com 
os cotovelos.

No século 15 foi introduzido o tubo 
com palheta, conhecendo-se o pedal, 
na Alem., desde 1325.

Quanto aos jogos ou registros, nu
merosíssimos, convém ouvir E. Vieira: 
“Os jogos dlvldem-se em duas classes 
principais: flautados e palhetas...

Para os distinguir de uma maneira 
geral, adotou-se nomeá-los pelo com
primento do seu maior tubo que, se 
fôr completo, corresponde à nota mais 
grave do teclado, Dó 1. Assim qual
quer jôgo que produz os sons na altu
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ra própria representada pelo teclado, 
é um jôgo de 8 pés, ou simplesm. de 
8, porque o seu tubo maior, produzin
do o Dó 1, tem de comprimento oito 
pés (equivalendo a metros 2, 64). Os 
jogos de 16 e 32 ressoam respectlvam. 
uma e duas oit. abaixo do diapasão; 
os de 4 e de 2 ouvem-se uma e duas 
oitavas acima.”

Tendo sido construídos muitos ór
gãos do Brasil em Portugal, convém 
tomar em consideração o que Vieira 
acrescenta sôbre êste assunto: “Esta 
medida é adotada pelos organeiros 
franceses; os nossos porém (port.), se
guem a ital., cuja medida é o palmo; 
8 pés correspondem a 12 palmos. Con
vém ainda advertir que tais medidas 
não são exatas, mas simplesmente 
aproximadas.”

Os reg. ou jogos têm sido descritos 
por Locher, cuja obra Erklärung der 
Orgelregister foi traduzida para o 
francês, espanhol e Italiano; v. regis
tros de órgão.

Sôbre a HISTÓRIA do ô. diz Rie- 
mann no seu Katechismus der Mu
sikgeschichte: “Embora date sua in
venção, (como o. de água) do 2.° séc. 
a. Cr., a princípio parece ter sido cons
truído muito raras vêzes como obra de 
arte mecânica. Ainda no ano de 757 
foi fato extraordinário que o impera
dor Constantlno presenteasse com um 
ò. o rei Plplno dos Francos, e, nos 
demais séc., só há noticias isoladas da 
existência e do conhecimento do ó. 
(a descrição dum ó. do lmper. Juliano 
apóstata, no séc. 4 d. C.; uma citação 
de S. Agostinho, do séc. 5; uma des
crição por Casslodoro, no séc. 6, e uns 
relevos dos séc. 8 a 8).

No entanto, pouco depois daquele 
presente de Constantlno a Plplno, o 
d. passou a lnstr. altam. prático no 
estudo dos cantos gregor. dos conven
tos. O papa João VIII, no séc. 9, pe
diu um d. a Ano, bispo de Freyslng, 
e um bom organista para professor; 
numerosos manuscritos dos séc. 11-12 
contêm instruções para a construção 
dêsses peq. órg. escolares que consls-

tiam numa série de 8, no máximo 15 
ou até 22 flautas que correspondendo 
à escala de dó, subiam do dó peq. 
exatam. como os do reg. "Principal” 
de hoje, colocados no mesmo somei- 
ro. Serviam de teclado peq. tabulnhas. 
que, a princípio, surgiam vertlcalm. do 
instr., mais tarde foram colocadas ho- 
rizontalm. umas ao lado das outras, e 
que, abaixadas, ou de novo colocadas 
na posição anterior, abriam ao vento 
(ar) o caminho para as flautas.

O ar era injetado por peq. foles, 
sem regulamentação por pêso de água. 
Já no ano de 980, em Winchester ha
via um o. (descrito em versos por St. 
Wolstan) de 2 teclados (para 2 orga
nistas), cada um de 20 teclas (desde 
o SOL até o dó com si bemol e si be- 
moB com 10 tubos (flautas) para. 
cada tecla, que tôdas respondiam con- 
juntam., (afinadas provàvelm. em vá
rias oitavas, ou talvez em quintas, a 
ex. das misturas de hoje), tendo por
tanto, ao todo, 400 flautas com 26 
peq. foles. Os nomes dos sons estavam 
marcados nas teclas dêsses ó. mais 
ant., com letras” . (n.° 58. 59).

Antes do séc. 12 não se conheciam 
registros nem flautas labiais. “Tra
tavam sempre de uma só válvula, com 
o que êsses ó. se tocavam com multa 
facilidade... Os reg. labiais só sur
giram no séc. 15; a mecânica, então 
muito complicada, tornou o toque tão 
pesado, que as teclas eram batidas 
com os punhos ou abaixadas com os 
cotovelos. Dlz-se que o pedal foi inven
tado em c. de 1300, pelo organeiro Lu- 
dovico de Valbeke, do Brabant; foi In
troduzido na Itália, em 1445, por Ber
nardo o alemão, organista de S. Mar
co em Veneza. Compreende-se que 
êsses instr. pesados fôssem capazes 
dum volume sonoro que impressiona
va e abatia, mas inacessíveis a um 
tocar autônomo e rápido. Para Isso 
houve necessidade de novos melhora
mentos, facilitando o abaixar das te
clas, o que parece ter sido feito entre 
os séc. 15 e 16, porque no fim dêste 
período, começou a desenvolver-se um
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estilo que, diretam., levou à maior flo
rescência (Bach) : o ó. tornou-se mó
vel, permitindo vôo livre à fantasia 
do compositor.” (n.° 60).

No Brasil, Agostinho Rodrigues Lei
te estabeleceu em Olinda, no séc. 18. 
uma oficina de fabricação de o. (Ren. 
de Almeida, 1. c. p. 293), "e os faz ex
celentes para as igrejas locais e da 
Bahia, — e Manuel Inácio Valcacer 
também os fabrica, assim como instr. 
de sôpro e de corda.”

LIT. — Embora seja ainda deficien
te a história do o., há trabalhos no
táveis de Bedos, Hamel, Rimbault, 
Sponsel, Antony, Wangemann, Rit
ter, etc.

Entre as obras sôbre a construção 
e o  tratamento do o., avultam: Prae- 
torius, Syntagma musicum, 1619 — 
Bendeler, Organopoela, 1690; — Bedo 
de Celle, L’art du facteur d’orgues, 
1766-78; — Tõpfer, Lehrbuch der Or- 
gelbaukunst, 1855; — Hopkins, The 
organ, its history and construction; — 
Adlung, Musica mechanica organoedi, 
1768.

Outros livros: Williams. The Story 
of the Organ, 1903; — Dufourq, Es
quisse d’une histoire de l’orgue; — 
Frotscher, Orgeldispositionen aus 5 
Jahrhunderten, 1939; — Mahrenholz, 
Die Berechnung der Orgelmensuren;
— Barnes, The Contemporary Ameri
can Organ, 1937; — Walter and Tho
mas Lewis, Modem Organ Building, 
1939; — Hopkins, The Organ, 1887; — 
R. Foort, The Cinema Organ, 1932;
— Skinner, The Modern Organ, 1917;
— Warren D. Allen, El órgano y los 
organistas en los Est. Un. (Bol. lat. 
am. t. III., p. 227) ; — Henr. Lins, Alg. 
coisa sôbre o órgão (Mús. Sacra, Pe- 
trópolis, 1944/5).

ÓRGAO A BOCCA, nome ital. do 
cheng chinés.

ÓRGAO APOLONIÓN, o. gigantesco, 
no qual, ao mesmo tempo, podiam to
car seis organistas; foi construído por 
Flight e Robzon. Londres.

ÓRGAO BARESTAL. inventado, enr 
1851, por Duci, de Florença, com a pro 
priedade surpreendente do mesmo tu 
bo dar todos os 12 semltonos da es 
cala.

ÓRGAO DE BERBERI, (ou de Ber- 
beria), variante do o. de cilindros. 
Constava de tubos, fole e dum cilin
dro em pesada caixa quadrada, pôsto 
em movimento por uma manivela. Os 
dentes do cilindro levantavam pontas, 
fazendo os tubos produzirem os seus 
sons.

ÓRGAO DE PÉ, v. positivo.
ÓRGAO DE SALAO, v. harmónio.
ÓRGAO DE SINOS, organo di oam- 

pane, it., orgue de cloches, carrilhão.
ÓRGAO DE VEROSPI, invenção do 

savoiano Todini, composto de clavi- 
córdio, espineta e órgão que podiam 
ser ouvidos sucessivamente.

ÓRGAO ELÉTRICO, a) o., cujo me
canismo, em parte, é movido pela ele
tricidade;

b) orquestrion, v. êste.
ÓRGAO EXPRESSIVO, v. fisarmô- 

nica.
ÓRGAO HIDRÁULICO, v. órgão.
ÓRGAO MECÂNICO, delineado poi 

Langsaw, em 1745, com a aplicaçãc 
de cilindros.

ÓRGAO-MESA, construído em 1851 
por Journeaux, imitação do plano 
mesa de Pope.

ÓRGAO METÁLICO, invenção d< 
Clagget. Londres, consistindo em va 
ras metálicas, parecidas com o diapa 
são, e friccionadas.

ÓRGAO PANTÓFONO, o. de cilindre 
com várias ordens de clavilhas móveis 
lembrando o o. de Barberi.

ÓRGAO-PIANO, ideado em 1854 poi 
Maillard.

ÓRGAO PORTÁTIL, PORTATIF, fr. 
seguro por uma correia ao colo, dei 
xando as mãos livres, a esquerda para 
servir os foles, a direita para tocar nc 
teclado; gravuras ant. mostram as va
riantes do o. p.

ÓRGAO POSITIVO, ou de pê, reale 
jo, ninfale, v. realejo.
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Exemplo de órgão pequeno intermediário entre 
os portáteis (portativo ou realejo) e os grandes:
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Órgão da igreja de S. Rosa, em Querétaro, no México.

www.obrascatolicas.com



www.obrascatolicas.com



órgão da Matriz de Tiradentes, Minas Gerais.

www.obrascatolicas.com



orquestra

ÓRGAO REPRODUTOR, aparelho 
inventado, em 1855, por Mazzolo, para 
ílxar em notas conhecidas os sons pro
duzidos por um cilindro duplo.

ÓRGAO SERAFINA, instr. de lin- 
guetas livres, construído por Zwalen, 
Nova Iorque.

ÓRGAO TROMBETA, invenção de 
Van Oeklen, consistindo num cilindro 
armado de 20 trombetas. 2 tambores, 
pratos e triângulo.

ÓRGAO-VIOLINO, variante do acor
deão.

ORGEL, al„ órgão (de igreja).
ORGELPUNKT, al„ baixo susten

tado.
ORGUE, fr., órgão (de igreja).
ORGUETUS, nome de um ant. ór

gão usado na França, consistindo 
numa caixa com 7 ou 8 tubos, teclado 
e fole.

ORIENTE, o conjunto das terras do 
leste europeu, em particular a Pales
tina, Sirla, Arábia, Turquia; a Igreja 
oriental é unida com Roma mas tem 
rito próprio diferente do latino ("igre
jas unidas” ) . O Inst. oriental em Ro
ma tem por fim orientar o clero sôbre 
a Igreja oriental e favorecer a união. 
O canto gregoriano muito deve ao o.

ORIFÍCIO, peq. abertura (nos lnstr. 
mus.).

ORIGEM DA MÚSICA, v. primitivos 
e a sua música.

ORIGINAL, a) de caráter próprio;
b) trabalho pessoal.

ORIGINALIDADE, qualidade não 
partilhada com outros.

ORISCUS, neuma gregor.; v. neuma.
ORIXÁS, v. negros.
ORNAMENTO, desenho de notas rá

pidas que tomem a melodia mais bri
lhante ou variada; apojatura, grupe- 
to, mordente, portamento, trilo (v. 
êstes).

ORNITRÓFONO, apito-imitador do 
canto de alguns pássaros.

ORPfflCA, v. orfica.
ORQUESTRA, orchestra, gr., Orches- 
ter, al., era no teatro dos ant. gregos, 
aquela parte do palco que mais próxi
ma dos espectadores, era ocupada pelo

côro e pelas danças (orkeistai). Nos 
esforços pela renascença da ópera (v. 
esta), o nome o. foi dado ao espaço 
ocupado pelos tocadores de instr. e, 
finalm., ao conjunto dos instrumentos.

O nome o. é dado hoje a todo o 
conjunto maior de instrumentistas 
que tocam obras orq. ou acompanham 
coros. A o. de cordas abrange só os 
instr. de corda, Streichorchester, al.; a 
de instr. de metal chama-se fanfarra 
ou charanga; Harmonieorchester, Ble- 
chorchester, Messingorchester, al.; a 
dêsses lnstr. juntam, com os de pan
cadaria chama-se banda marcial ou 
militar, Militarmusik ou Janitscha- 
renmusik (= música turca), al.

A plena o. pode ser grande ou pe
quena. Esta abrange o quinteto de 
cordas: l.°s e 2.°s violinos, viola, celos 
e baixos; — 2 flautas, 2 oboés, 2 cla
rinetas, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trom
betas e, geralm. 2 timpanos, conjun
to que permite os admiráveis timbres 
e efeitos conhecidos das sinfonias de 
Haydn, Mozart e Beethoven.

A grande o. tem a mais 3.B e 4.a 
trompas e 2 ou 3 trombones, conjun
to escolhido por Beethoven em suas 
grandes sinfonias, por Schubert, Men- 
delssohn, Gade, Volkmann, Rubin- 
stein, Raff, Brahms até hoje.

Está ainda ampliado notàvelm. a o. 
da ópera moderna, de missas mais re
centes, obras para côro e sinfonias 
descritivas, a saber por clarineta de 
baixo, corne-inglês, contrafagote, har
pa, grd. e peq. caixa, pratos, triângulo, 
harmônica, etc. e, às vêzes órgão. Ber- 
lioz requer para o Tuba mirum da Se
qüência de seu gigantesco Requlem 
4 flautas, 2 oboés, 2 clarinetas em dó, 
8 fagotes, 4 trompas em mi bemol, 4 
em fá, 6 em mi bemol, 4 em si bemol, 
18 trombones de tenor, 2 oficlides em 
dó, 2 em si bemol, 1 oficleide-monstro, 
pistons (c.-balxo), 8 pares de tímpa
nos, 2 grandes caixas militares e uma 
orq. de cordas partlcularm. numerosa, 
com 18 c.-baixos — exigência única 
no gênero.
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A o. do passado era bem mais mo
desta do que a de hoje. A da igreja 
de S. Marcos em Veneza, para a qual 
G. Gabriell (1557-1612) escreveu o 1.° 
de todos, como para verdadeira o., 
■constava de forte grupo de cordas e, 
pelo menos, de trombones, clarins e 
flautas, sobrevindo mais tarde o ór
gão. Monteverdi, em seu Or/eo, distin
guia entre cordas e grupo de instr. de 
sôpro (trombones e clarins), refor
çando êstes por pequenos órgãos (re
gais) com flautados, aquelas por flau
tas, alaúdes, harpa e piano. No tutti, 
os grupos não têm partes diferentes, 
lnas apenas reforçam a mús. geral, 
como foi costume até a época de 
Haydn, onde trompas e clarins passa
ram a ter partes autônomas.

A o. dos dias de Bach e Händel era 
caracterizada por maior núm. de 
oboés e de fagotes, em uníssono com 
as cordas. Assim, a o. modelar de Dres
den, sob Hasse (1699-1783) tinha ao 
lado de 8 prim. e 7 seg. violinos, 4 
violas, 3 violoncelos e 3 c.-baixos, 2 
flautas, 2 trompas de caça, clarins e 
tímpanos, nada menos de 5 oboés e 5 
fagotes. Só aos poucos, a clarineta 
conquistou um lugar na o., sendo ain
da dispensada em multas sinfonias de 
Haydn.

No séc. 18 desapareceram os instr. 
■de cordas dedilhadas (alaúdes, tiorbas, 
etc.), restando hoje unicamente a har
pa, já que o pizzicato das cordas não 
pode ser considerado uma substituição 
equivalente.

Há a tendência de recorrer nova
mente às famílias completas dos vá
rios instr., já existindo a flauta em 
2 tamanhos e surgindo a do contralto; 
o fagote para baixo e contrabaixo, a 
tuba como baixo e tenor, etc., com a 
diferença de serem reunidos todos 
êsses instr., hoje, na o., enquanto an- 
tigam. se fazia música com êles a 4 
Vozes.

Para a conveniente colocação da o. 
no palco ou na sala há vários pontos 
de vista, expostos (como todo êste 
resumo) por Riemann: 1.° reunião dos

instr. que, como grupo especial, são 
particularmente dirigidos pelo regen
te; 2.° a maior homogeneidade possí
vel de tôdas as ondas sonoras; êste 
último ponto de vista faz distribuir 
cada grupo de instr. por tôda a lar
gura do palco. Contudo, estando num 
canto os instr. de madeira, noutro os 
de metal, há a vantagem de tratá-los 
como coros separados, principalm. 
quando uns respondem aos outros.

A exemplo do que fêz Wagner em 
Bayreuth, procura-se subtrair a o. às 
vistas dos ouvintes, deixando-a em lu
gar mais baixo, onde apenas os instr. 
de metal são protegidos por um teto.

Na Europa, nos Estados Unidos, etc., 
cada cidade procura ter uma o. de pri
meira ordem. No Brasil, as cidades 
mais privilegiadas nesse sentido são 
o Rio de Janeiro e São Paulo.

LIT. — Bekker, The Story of the 
Orchestra, 1936; — Johnstone and 
Stringham, Instruments of the Mo
dem Symphony Orchestra, 1928; — 
Elson, Orchestral Instruments and 
Their Use, 1923; — Schlesinger, Ins
truments of the Modem Orchestra, 
1910; — C. Forsyth, Orchestratlon, 
1935; — Bakaleinikoff, The Instru
ments of the Band and Orchestra, 
1940; — Wellesz, Die neue Instrumen- 
tation, 1928; — Rimsky-Korsakov,
Principies of Orchestratlon, 1922; — 
Carse, The History of Orchestratlon, 
1925; — Coerne, The Evolution of Mo
dem Orchestratlon, 1908.

ORQUESTRAÇÃO, instrumentação; 
— ORQUESTRAL, de orquestra; — 
ORQUESTRAR, v. instrumentar.

ORQUESTRINO, plano de Poulleau, 
de 1808, que imitava os sons de instr. 
de corda.

ORQUESTRION, a) instr. de mani
vela, espécie de grande realejo para 
imitar a orq.; a manivela é substituí
da por máquina de relojoaria ou pela 
eletricidade;

b) órgão portátil do Padre Vogler 
(1749-1814), que êste. como virtuose, 
apresentou em vários países, tornando
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lonhecldo seu sistema de simplifica
do do órgão.

ORQUESTRIONETTE, v. ariston.
ORTOFONIA, arte de corrigir os vi- 

nos de pronúncia e de emissão da 
voz.

ORTOGRAFIA MUSICAL, escrita 
correta da mús.; disciplina pouco cui
dada. Freqüentes fontes de erros são 
o ritmo, notas enharmônlcas, etc.

OSCILAÇÃO, movimento de vai
vém, aproveitado na música.

OSSEA TIBIA, lat., ant. nome gené
rico das flautas de osso.

OSSIA, it., “ou”, indicação frequen
te quando se trata de apresentar uma 
variante mais fácil em mús. de pia
no, etc.

OSTINATO, it.. obstinatus. lat., 
obstinado, expressão técnica pela re
petição constante dum tema com con
traponto diferente; encontra-se prin
cipalmente no baixo; basso-o.. it., 
basse-contrainte, fr.; chaconne e pas- 
sacaglia têm sempre um o.; frase de 
poucas notas repetida no baixo.

OTOU, oboé antigo da Índia, usado 
só nas danças das bailarinas.

OTTAVA, it., oitava, geralm. abre
viado: 8’, significa, quando acima da 
nota, sua oitava mais alta; quando 
abaixo, a oitava mais grave, ottava 
bassa, it.

OTTAVINO, it., plcolo, (flauta peq.).
OU ANO ou OMERTI, violino chinês, 

cuja caixa consta de dois terços dum 
côco.

OUASSOULON, corneta dos negros, 
de som nasal.

OUD, v. alaúde e aud.
OUGAB, instr. Israelita de sôpro; 

v. Bíblia, GRAV. p. 95, n.° 0.
OULA, dança australiana.
OULI, v. nagô—cantar.
OULIAS, v. Índias Neerlandêsas.
OURK-SIENE, chin., instr. de corda.
OUTON, oboé primitivo da Índia, 

produzindo um único som.
OUVERTURE, fr., abertura, intro

dução, em particular da ópera. Desde 
fins do século 17 cristalizaram-se duas 
formas, ambas reduções da sonata

para três partes: Lully (1633-1687) 
antes dum allegro em estilo fugato 
dá uma introdução patética que volta 
no fim, geralm. reduzida; — Stradel- 
la (cêrca de 1645-1681) iniciava e ter
minava a o. com um Jugato allegro, 
pondo a parte lenta no meio. A de 
Luliy, generalizada, teve o nome de
o. à la Française, dominando até 1760. 
(GRAV. p. 426).

Hoje, a o. possui 3 formas: a) de 
sonata, com 2 ou 3 temas de caráter 
diferente, apresentados depois de uma 
lenta entrada poética e que tornam 
a aparecer depois, mas sem reprise;

b) de pot-pourri de trechos de efeito 
da ópera, contrastando uns com 
outros;

c) de prólogo sinfônico sôbre mo
tivos ligados com a ópera, como fi
zeram Mozart, Beethoven, Schumann, 
Weber, Wagner.

OUVIDO — o sentido pelo qual se 
percebem os sons. Distinguem-se, no 
conjunto dos resp. órgãos, o o. exter
no, formado pelo pavilhão da orelha, 
em ambos os lados da cabeça; tem, na 
parte média, uma escavação em for
ma de funil: a concha, continuação 
do canal auditivo externo. O refêgo 
em volta da concha, chamado helix, 
se enrola sôbre si mesmo, formando 
a goteira do helix; entre êste e a con
cha há o anthelix. peq. saliência, às 
vêzes deprimida por uma covinha. O 
tragus é a eminência acentuada, por 
baixo do helix, havendo na parte in
ferior e posterior da concha o antitra- 
gus, e na parte inferior do pavilhão 
o lóbulo; — o canal auditivo externo 
que se segue à concha, é irregular
mente cilíndrico, achatado de diante 
para trás com direção flexuosa de 
uns 25 mm. de comprimento; consti
tuído por um tecido fibrocartilagíneo 
na parte externa, uma porção timpâ- 
nica ossea do temporal e é revestido 
de pele com numerosas glândulas su
doríparas e cerumlnosas; — o o. mé
dio, cavidade cheia de ar, compõe-se 
da caixa do tímpano, com as duas ba
ses levemente deprimidas, comunlcan-
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do com a faringe pela trompa de Eus- 
tàquio e com as cavidades m&stóideas. 
Estão no interior dessa caixa o mar
telo, a bigorna e o estribo, ossinhos, 
dos quais o prim. se apoia na parede 
■externa, chamada membrana do tím
pano, e o últ. numa abertura da pa- 
rede interna; a janela oval; — o o. 
interno, essência do órgão, tem, no 
labirinto ósseo, peq. cavidades mem- 
branosas, cheias dum líquido, a endo- 
linfa, separadas do invólucro por ou
tro líquido: a perllinfa. O vestíbulo, 
cavidade principal do labirinto ósseo, 
comunica com os três canais semi
circulares por seis aberturas com a 
caixa do tímpano pela janela, com o 
canal auditivo interno por peq. bura
cos, pelos quais passa o nervo audi
tivo, e com o caracol. O labirinto 
membranoso compreende no vestíbu
lo as duas vesículas: utrícolo, na par
te superior, e na inferior o sáculo. 
além de dois canais; o início do canal 
■coclear e o canal endolinfático; no 
caracol, o canal coclear com suas cé
lulas epiteliais, formando o órgão de 
Corti, com as células auditivas, termi
nações do nervo auditivo.

Das vibrações sonoras que chegam 
ao tímpano, parte é reenviada p. o 
exterior, parte vai p. a membrana do 
tímpano, donde se transmitem pelos 
ossinhos e pelo ar da caixa aos lí
quidos do labirinto, em seguida ao ca
racol e ao órgão de Corti. — Corpos 
estranhos no o. podem causar zumbi
dos e a surdez, devendo ser retirados 
com irrigações; as inflamações do o. 
chamam-se otite.

OUVIDO ABSOLUTO é a faculdade 
de determinar, sem diapasão nem 
instr., a “altura” de qualquer som; 
pode haver superior talento musical 
sem o. a.

OUVIDO BOM, FINO, MUSICAL —, 
qualidade que toma capaz de cantar 
ou tocar afinado, de distinguir acor
des maiores de menores, de afinar 
instr., de reconhecer timbres, o que 
pode ser favorecido por exercícios 
apropriados.

OVAÇAO, aclamação feita a um au
tor, a sua obra ou aos executantes.

OWERO, it., ou.
OXEPHEORON, antigo alaúde.
OZI, tambor da Birmânia; v. esta. 

GRAV. p. 103, n.° 6.

Overture do 
“GUARANI” , 
considerada 

quasi um 2.° 
Bino Nacional 

Brasileiro.

Sêlo postal 
de 700 réis. 
Homenagem 

do Govêrno ao 
maior compositor 

do Brasil.
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p
P. “He letra muda, & a décima- 

quinta do alfabeto. Pronuncia-se na 
mesma parte da bôca que o b, aper
tando os beiços, & dando quase o 
mesmo som, mas lançando o espirito, 
& fôlego mais de dentro” (Bluteau).

a) abreviação de piano; — b) na 
escrita neumática, sinal de apressar 
o  canto.

PA, 5.° grau da escala hindú; v. 
Índia.

PAFLAGONIA, ant. clarim.
PAGA-PATACA, v. ave.
PAGARÉ, dança rio-grandense.
PAGÉ, “sacerdote dos índios do Bra

sil, adivinha, feiticeiro, áugure, médi
co e cantor” (C. Gondim). Outros es
crevem: piage, piache, piaye, piaga. 
Damião de Góes e Lery adotam o 1.° 
nome.

PAGELANÇA, “misturas práticas 
mágicas afro-ameríndias, fermentadas 
pelo baixo-espiritismo. Na base de 
certas p. está a zoolatria” . (Renato 
Almeida, 1. c. p. 146). E isso com can
to e maracàs...

PAIDIQUE, v. flauta.
PAI-FLAO, flauta chinesa de Pan.
PAI JOAQUIM, invocado pela seita 

negra catimbó pagelança, com mús. 
dionisíaca e entorpecente.

PAIXAO, a) a parte dos evangelhos 
que conta a Passio Domini Nostri jesu  
Christi, cantada em Domingo de Ra
mos e Sexta-Feira Santa, aquela do 
evangelho de S. Mateus, esta do de
S. João. As palavras de Cristo costu
mam ser cantadas pelo celebrante 
(baixo); as do evangelista pelo diáco
no (barítono); as de personagens iso
ladas (Pilatos, etc.) pelo subdiácono 
(tenor); as do povo, muitas vêzes, fi
cam a cargo do côro;

b) comp. musical do evangelho da 
Paixão, com a introdução do elemen
to subjetivo (dando expansão aos sen
timentos) ; teve seu maior aperfeiçoa
mento por J. S. Bach.

LIT. — O. Kade, Die ältere Passions
komposition bis zum Jahre 1631 
(1693); — F. Spitta, Die Passionen 
von H. Schütz, 1886; — Ph. Spitta. Die 
passionsmusiken von Bach und 
Schütz, 1893; — W. Lott, Zur Ge
schichte der Passionskomposition von 
1650-1800 (Archiv f. Mus. Wissensch. 
III, V II); — H. M. Adams, Passion 
Music before 1724 (Mus. and Letters, 
VII, 3);

c) afeto violento na composição ou 
execução musical.

PAKHWAJ, tambor persa; v. Índia: 
mridwnga.

PAKKA-RARANI, corda lateral da 
vina; v. tndia.

PALAVRA, "dição articulada, que 
consta de huma, ou mais syllabas, & 
com que entre todos os animais só o 
homem se declara. A p. foy dada ao 
homem para intérprete dos seus pen
samentos, imagem de sua alma, & es
pelho do seu espírito. A p. he a chave 
do coração, em quanto ella o não abre, 
se conservão os thesouros. As p. são 
como a moeda, que em menos metal 
tem mais valor.”  (Bluteau).

Sem dição clara e natural das p., 
o canto deixa de satisfazer plenam. 
No canto gregoriano, muitas vêzes os 
acentos das p. decidem sôbre a im
portância dum neuma (grupo de no
tas), destacando-o ou relegando-o a 
um papel secundário; v. pronúncia.

PALÉOGRAPHIE MUSICALE, uma 
das obras mais célebres no terreno 
do cantochão, pois contém: “Os prin
cipais manuscritos de canto gregor.,
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ambrosiano, mozárabe, galicano, pu
blicados em fac-simlles fototípicos pe
los Beneditinos de Solesmes” .

Foi impresso, no ano de 1889. na 
tipografia Salnt-Pierre, S o le s m e s  
(França). Uma série de volumes re
produz os manuscritos citados; outra 
traz os comentários: 1.° O Códice 339 
de S. Galo; — 2.° e 3.° O Gradual 
“Justus ut palma’’ ; — 4.° o Códice 121 
de Einsiedeln; — 5.° e 6.° O Antifo- 
nário Ambrosiano (Cód. Add. 34.209, 
Brlt. Mus.); — 7° e 8.° Antiphona- 
rlum tonale Missarum (Cod. H. 159, 
Montpellier); — 9.° Antiph. Monasti- 
cum (Cod. 601, Luque); — 10.° Anti- 
phonale (Cod. 239, Laon); 11.° Anti- 
phonale (Cod. 47, Chartres); — 12.° 
Antiphonaire monastique (Cod. f. 160, 
Worcester); — 13.° Le Codex latin 903, 
Paris (Gradual de St. Yrieux); — 14.° 
Le Codex 10.673, Bibi. Vaticana (Gra
duei Bénéventain); — 15.° Le Codex 
VI, 34. Bénévent; — na segunda sé
rie: 1.° Antiphonale, Codex Hartker.
S. Galo; — 2.° Cantatorium (Codex 
359, S. Galo).

Encontra-se extensa apreciação da 
importante obra na revista mensal 
MÚSICA SACRA, Petrópolis, ano III 
(1943), n.° 11 (novembro); pág.
216-218.

A própria P. M. conta que não é a 
prim. a reproduzir músicas ant. em 
fac-símile, e que isso já foi feito nas 
obras:
1708 — De cantorlbus Ecclesiae Veteris 

et Novi Testamenti (Helm- 
stadt), de J. A. JUSSOW; 

1723-1729 — N. STAPHORST: Hambur- 
g i s c h e  Kirchengeschichte 
(Hamburgo);

1745-1747 — J. L. WALTHER: Lexicon 
diplomaticon (Goettingen); 

1757 — MARTINI: Storia delia Musica 
(Bolonha);

1757 — Nouveau tralté de diplomati
que des BÉNÉDICTINS;

1770— Missa Gothica seu Mozarabi- 
c a . .. ad usum percelebris Mo- 
zarabum Sacelll Toleti (Ange- 
lopolls);

1774 — GERBERT: De cantu et musi
ca (tip. S. Braz) ;

1775 — Breviarium Gothicum...  ad
usum Sacelll Mozarabum (Ma
drid) ;

1776 — HAWKINS: A general History
of the science and practlc of 
Muslc (Londres) ;

1784 — GERBERT : Scrlptores eccle-
siastlci (veja êste) ;

1801 — FORKEL: Allgemeine Geschi
chte der Musik (Lipsia) ;

1807 — VILLO TE A U : Recherches sur 
l’analogie de la musique 
(Paris).
Êsses trabalhos precedentes 
não diminuem o mérito de 
DOM MOCQUEREAU e demais 
Beneditinos de Solesmes, de 
terem empreendido êsse siste
ma de reprodução em escala 
muito maior, com clarividência, 
coragem e habilidade extraor
dinárias.
A P. M. de Solesmes, além do 
mais, presta ainda o serviço 
de fornecer aos estudiosos uma 
lista, incompleta, de obras que 
explicam fac-similes de neu- 
mas:

1829 — PERTZ: Monumenta Germa- 
niae histórica (Hannoverlae) 
Scriptorum t. II, p. 201;

1834 — KIESE WETTER : Geschichte
der europäischen abendlän
dischen Musik (Leipzig) ;

1840 — KIESEWETTER: Guido von
Arezzo (Leipzig) ;

1841 — DE COUSSEMAKER: Mémoire
sur Hucbald et sur ses traités 
de musique (Paris) ;

1843 — DE COUSSEMAKER: Notices 
sur les collections musicales de 
la bibliothèque de Cambrai 
(Paris) ;

1847 — DANJOU: Revue de musique 
religieuse; n.° de mars, d’aout, 
décembre;

1847 — DOM JUMILHAC: Science et 
pratique du plainchant;

1847 — Nouvelle prose sur le dernier 
jour de l’an (Montpellier) ;
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1849 — F. CLÉMENT: Chant de la 
sainte Chapelle (Paris) ;

1849 — Catalogue général des manus
crits des bibliothèques publi
ques des départements (Paris) ; 

1851 — Archives des missions scientifi
ques;

1851 — Copie de l’antiphonaire de 
Montpellier n.° 159 à notation 
bilingue;

1851 — P. LAMBILLOTTE: Antipho-
naire de saint Grégoire, fac- 
similé du manuscrit de Saint- 
Gall n.° 359 (Paris) ;

1852 — DE COUSSEMAKER: Histoire
de l’harmonie au moyen âge 
(Paris) ;

1852 — L’abbé CLOET: De la restau
ration du chant liturgique 
(Plancy) ;

1853 — J. TARDIF: Essai sur les neu-
mes (“Bibliothèque de l’École 
des chartes” , t. IV, 3. s.) ;

1854 — LUDUS DANIELIS (“Revue de
la musique religieuse” , t. IV, 
p. 65) ;

1855 — P. LAMBILLOTTE: Estétique
du chant grégorien (Paris) ;

1856 — Versicull de eversione monas-
teril Sancti Florentli. anno 840- 
845 ("Archives des missions 
scientifiques” , t. IV) ;

1856 — L’Harmonie au moyen-âge
(“Annales archéologiques” de 
Dldron, Paris) ;

1856 — V. LUZARCHE: Office de Pâ
ques, publié d’après un manus
crit du Xllème siècle de la bi
bliothèque de "Tours” (Tours) ;

1856 — Rituale seu Mandatum insignis
ecclesiae Suessionensls (Pa
ris) ;

1857— L. BONHOMME: Principes
d’une véritable restauration du 
chant grégorien (Paris). O ale- 
luia “Pascha nostrum”, ai é re- 
produzido segundo oito manus- 
crltos de dlferentes épocas;

1857 — B. DE TOULMONT: Instruc
tions sur la musique. "Instruc
tions du comité historique des

arts et Monuments” (1837- 
1849, Paris) ;

1857 — Mémoire sur les chants liturgi
ques restaurés par le P. LAM
BILLOTTE et publiés par le P. 
DUFOUR (Paris);

1858 — P. A. SCHUBIGER: Die Sän
gerschule Sankt Gallens (Ein
siedeln) ;

1858 — D. CARNEL: Chants liturgi
ques d’Adam de la Bassée 
(Gand);

1858 — RAILLARD: Emploi des quarts
de ton dans le chant de l’Egli
se (“Revue archéologique”, p. 
487).

1859 — P. DUFOUR: Lettres à M. 1’
abbé Petit sur l’emploi et 
l’existence des notes brèves 
dans le chant grégorien (Pa
ris);

1862 — A. DE LA F AGE: Essais de 
dlphtérographie musicale, ou 
notices, descriptions, analyses, 
extraits et reproductions de 
manuscrits relatifs à la prati
que, à la théorie et à l’histoire 
de la musique (Paris) ; — foi 
publicada desta obra só a par
te do texto, mas a das ilustra
ções, que devia ser de 200 pran
chas, foi legada à Bibl. Nac. 
da França;

1867 — LAMBILLOTTE : Antiphonaire 
de Saint-Gall (Bruxelles) ;

1867 — M. DE COUSSEMAKER: Tona
le, de Région de Prüm (“Scri- 
ptores” ; v. êste);

1867 — CHASTAIN: Tonale, de Ber- 
non, "Essai sur la tradition du 
chant éccléslastlque” (Tou
louse) ;

1867 — El Arte en Espaha ("Revue de 
Madrid”) t. VI;

1874 — FÊTIS: Histoire générale de la 
musique, t. IV (Paris) ;

1877 — Revue de l’art chrétien; n.
d’avril, juin, juillet, septembre 
(article de dom J. POTHIER) ;

1878 — H. RIEMANN: Studien zur Ge
schichte der Notenschrift (Li- 
psia) ;
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1879 — R. SCHLECHT: Geschichte der
Kirchenmusik (Ratisbona) ; 

1880-1882 — AMBROS: Geschichte der 
Musik, t. II (Lipsia) ;

1880 — P. F. FIT A y D. A. FERN AN-
DEZ-GUERRA: Recuerdos de 
un viaje a Santiago de Galicia 
(Madri) ;

1881 — MUNOZ Y RIVERO: Paleogra-
fia Vlsigoda (Madri) :

1882 — E. DAVID & M. LUSSY: Histoi
re de la notation musicale 
(Paris) ;

1882 — M. FALCHI: Studi su Guido
monaco (Firenze) ;

1883 — THÉRY: Étude sur le chant
grégorien (Bruges) ;

1884 — PAUL SCHMETZ: Dom Po-
thler’s Liber Gradualis, seine 
historische und prakt. Bedeu
tung (Mogûncia) ;

1884 — HANS MÜLLER: H u c b a ld s  
echte und unechte Schriften 
über Musik (Lipsia) ;

1884 — BRAMBACH : Rermannl Con- 
tractl Muslca (Lipsia) ;

1884 — Chorgesänge zum Preis der H.
Elisabeth aus mittelalterlichen 
Antiphonarien, herausgegeben 
von E. Ranke; 2. Abteilung mit 
Beiträgen von Pro/. Commer 
(Lipsia) ;

1885 — F. CLÉMENT: Histoire de la
musique depuis les temps an
ciens jusqu’â nos jours (Pa
ris) ;

1885 — BEAU VILLE et H. JOSSE:
Pontifical d’Amiens, publié 
d’après un manuscrit original 
du Xle siècle (Amiens) ;

1886 — L. GAUTIER: Histoire de la
poésie liturgique au moyen 
âge; les tropes (Paris) ;

1886 — HANS MÜLLER: Eine Abhand
lung über Mensuralmuslk ln 
der Karlsruher Handschrift St. 
Peter pergamen. 29a. (Lipsia) ; 

1886 — Bulletin de la Société archéolo
gique et scientifique du Ven- 
dômols, t. 25: extrait de l’office 
de saint Eutrope (bibl. de Ven
dôme) ;

43(

1887 — J. F. RIANO: Criticai and bi 
bliographlcal notes on earlj 
Spanish Music (London) ; corn 
grande número de fac-símiles 
de manuscritos dos séculos X 
a XVI.

1887 — T. HELMORE: Plain-Song
(Londres) ;

1887 — E. CHAMINADE: Monographie 
des manuscrits de chant de 
l’abbaye de Cadouin (Tour- 
nay) ; Vierteljahrsschrift für 
Musikwissenschaft, von Chry- 
sander, Spitta und Aâler 
(Lipsia).

PALEOGRAFIA VISIGODA, impor
tante obra de Don Munoz y Rivero, 
publicada, no ano de 1881, em Madrl. 
Os caracteres gráficos do alfabeto 
lembram os sinais empregados no pas
sado longínquo para a fixação de me
lodias gregor. Segundo Don Munoz y 
Rivero e Don Rlafioz eram, antiga
mente, um alfabeto, adotado mais tar
de para a escrita da música. Os Be
neditinos de Solesmes, em sua “Pa
léographie musicale’’ preferem ver 
nêles neumas que, durante 2 ou 3 
séc., serviram de cifrados na assina
tura de documentos. (Veja visigótica).

PALEOMAGADA, flauta Idêntica 
com magad.

PALESTINA MUSICAL, v. Biblia e 
Judeus.

PALESTRINIANO, de Palestrina 
(1514-94) ; estilo p., de contraponto 

moderado, com todo o respeito pela 
clareza das palavras.

PALHETA, a) anche, fr., aneia, it.; 
a simples Blatt (lâmina), al.; a du
pla, Rohr (cana), al.; lâmina que vibra 
pela ação do vento, produzindo um 
som. A p. simples pode ser feita de 
cana, sendo a parte destinada a vi
brar adelgaçada a ponto de ficar 
transparente; adaptar-se à boquilha, 
vibrando pela ação do sôpro do toca
dor que a comprime entre os lábios; 
é empregada no clarinete e no saxo
fone. A palheta metálica é uma lâmi
na multo delgada de latão; divide-se 
em duas espécies: livre e batente. A
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i. livre vibra entre um caixilho, ao 
uai está fixa pela extremidade infe- 
ior; o vento que passa pela fenda en- 
.re o caixilho e a p. põe esta em vi- 
iração. Emprega-se a p. livre no har- 
nônlo, no acordeão, na concertina, em 
iiversos instrumentos de manivela e 
automáticos, e em alguns registros 
le órgão. — A palheta batente vibra 
contra a borda da abertura por onde 
o vento passa. É empregada nos re
gistros do órgão que produzem os sons 
mais fortes: usa-se também nas buzi
nas. e era muito empregada nas ant. 
flautas dos gregos e romanos. A dife
rença entre a p. livre e a p. batente 
consiste em que esta produz um som 
mais áspero, exigindo maior fôrça de 
vento, para entrar em vibração.

A p. dupla é invariàvelm. de cana. 
Consiste em duas lâminas muito del
gadas. com a forma de pequenas pás 
encostadas uma à outra e separadas 
apenas por uma estreita fenda, pela 
aual nassa o vento fazendo-as vibrar. 
São lnstr. de p. dupla o oboé. o fagote 
e a gaita de fole. assim como o era 
antigam. a charamela” . (E. Vieira);

b) pequenina lâmina, geralm. de 
tartaruga, para se ferirem as cordas 
do bandolim, da cítara e do saltério;

c) varinha de madeira forrada de 
camurça e talhada em forma de 
cunha, para. na afinação do piano, 
interceptar as vibrações.

PALLAVT. tema do kirtanan hindú 
que lembra a sonata; v. índia.

PALMARUM. DOMINICA — lat.. do
mingo de Ramos.

PALMAS, a) aplausos; — b) ramos 
de palmas, bentos no Domingo de Ra
mos entre orações e cantos; — c) re
forços do ritmo; v. acompanhamento.

PAMMELIA, título da prim. coleção 
de catches, canons e rounds, de 3 a 
10 vozes, editada em 1609 por Raven- 
croft; a segunda parte, do mesmo ano, 
tem o título Deuteromelia; — v. catch.

PAM PERKÉ (PAMPERRUQUE), 
dança de Bayonne, França.

PAN, FLAUTA DE — flauta dos pas
tores antigos, de pedaços de cana co

lados ou ligados uns aos outros e to
cados com a bôca; o instrumento de 
Papageno na "Flauta Encantada” de 
Mozart. QRAV. pg. 104, 259, 307.

PANABA, instr. clássico de percus
são nas índias.

PANATHÉNÉES, fr„ festas e danças 
instltuidas por Licurgo em homena
gem a Apoio.

PANAULA, flauta inventada por 
Trexler, curva como o antigo corne- 
inglês.

PANAYLON, flauta de 15 chaves, de 
Beyr.

PANCADA, toque violento dado em 
instrumento próprio; — PANCADA
RIA, a) muitas pancadas; b) instr. 
de p. (bombo, tímpanos, caixas, etc.);
c) conjunto dêsses instrumentos.

PANDEIREIRO, tocador de PAN
DEIRO, Instrumento de percussão, for
mado de um arco, cuja circunferên
cia é coberta por uma pele guarneci
da de soalhas e cascavéis; é agitado 
com uma das mãos ou percutido: seg. 
Bluteau “he a modo da cercadura de 
uma pineyra, com huns vãos ao redor, 
em que estão metidas humas chapi
nhas de latão, a que chamam soalhas, 
que movidas fazem hum agradável, & 
festivo sonido... Nem o Crotalum de 
Virgílio, nem o Sistrium de Persio, & 
Propercio, nem Cymbalum he pro- 
priam. pandeyro.”

PANDEIRETA, v. pandunna.
PANDORA, it., PANDURINA, alaú

de de Tieffenbrucker; QRAV. p. 25, 
n.° 7; — v. adufe e mandola.

PANDORGA, v. charivari.
PANFLÖTE, al., flauta de Pan, 

sirinx.
PAN-HARMÔNICON, espécie de or- 

questrlon construído, em 1807, por 
Maelzel.

PANHUEHUETL, tambor mexicano. 
GRAV. p. 364.

PAN-MELÓDICON, instr. de cilindro 
construído em 1810 por Reppide, Vie
na, consistindo num cilindro cônico 
que punha em vibração pedacinhos 
metálicos e que possuia um teclado.
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PANO, canção típica murciana, em 
compasso ternário.

PANÓRGAO, união de piano de har
mónio pelo francês Jaulin.

PANORMOK, guitarra enharmônica 
construída em Londres, em 1851.

PANTALEAO, tímpano de cordas de 
tripa ou metal, construído por Pan- 
taleão Hobenstreit.

PANTOMIMA, expressão por meio 
de gestos; — PANTOMÍMICO, relativo 
à pantomima.

PAPA, vigário de Cristo na terra, ca
beça visível da Igreja cat., supremo 
legislador na liturgia e música sacra, 
a  quem se deve a salvação e conser
vação de inúmeras obras de arte. An
tes da bênção do SS. Sacramento can
ta-se o Oremus pro Pontífice nostro.

PAPA-ARROZ, v. ave.
PAPAUINUSAM MAGODI, flauta 

índia dos domadores de cobras. GRAV. 
pág. 301.

PAPEL, a) parte do ator ou músico; 
— b) fôlha para escrever; p. de músi
ca, p. pautado, p. de formato alto ou 
largo, com os pentagramas para a es
crita de mús.; —  p. de partitura, p ., 
de formato alto, oom pentagramas 
um tanto estreitos, para muitos ou 
todos os lnstr. da resp. orquestra.

PARA BAIXO (sinal para o arco):
V ou a

PARABUKKEH, tambor árabe; v. 
Arábia.

PAPINATERAN, v. danças e festas 
dos índios brasileiros.

PARA-CA, idêntico com maracá.
PARA CIMA (sinal para o arco): 

ou n
ARACLITO, o Dlv. Espírito S. que 

assim é chamado no hino Veni, Crea- 
tor Spiritus.

PARADETAS, mús. de ant. dança es
panhola.

PARADOU, espécie de alaúde de 30 
cordas.

PARAGON DES CHANSONS, LE — 
9 vol. de canções editadas por Jacques 
Moderne, de Lyon, de 1538-41.

PARAGUAI MUSICAL. “Uma situs 
ção análoga à da Bolívia — diz Lu; 
Heitor (Dois Pequenos Estudos de Fo 
clore Musical, Rio, 1938, p. 38, 39) - 
porém com predominância absoluta d 
sangue guarani, tornou a expressã 
musical dessa nossa irmã continenta 
de elevado interêsse folclórico. . . . i  
polia é a forma musical nacional, po: 
excelência, ...americanizada; sen 
contacto perceptível com a velhs 
schottisch originária.”

PARALELO, o canto popular prefe
re o movimento p. das partes; a mús. 
artística o movimento contrário.

PARAKLETICA, coleção de cantos 
sacros de Bizànclo; v. êste.

PARALELAS DE QUINTAS, OITA
VAS, v. quintas paralelas.

PARANIENA, peq. flauta dupla dos 
gregos.

PARARÁ, ruido (padre Montoya). 
Palavra onomatopáica dos selvagens, 
como tarará; v. esta.

PARARÍ, v. ave.
PARASCEVE, Sexta-feira da Paixão.
PARATRITES, flautas gregas para 

funerais.
PARATT, hebr., cantar ao som do 

saltério.
PARDAIS DE RATISBONA, nome 

popular do célebre côro mixto (de ho
mens e de meninos) da Catedral de 
Ratisbona (Alemanha). GRAV. à 
pág. 162a.

PARIUATE-RAN, “nome de uma 
festa que os mundurucús celebram em 
regozijo de suas vitórias, na qual não 
só pranteavam seus bravos, como re
compensavam os valentes guerreiros 
com uma cinta de algodão com o no
me acima, que o tuchaua tece e orna" 
(C. Gondim).

PARIVADAS, nome índio para uma 
variante do arco de instrumento de 
corda.

PARLANDO, it„ falando; indicação 
que a letra escrita deve ser falada, e 
não cantada.

PARÓDIA, imitação burlesca; — 
PARODIAR, imitar zombando; — PA- 
RODISTA, pessoa que faz paródias.
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PARTE, a) subdivisão dos tempos 
.0 compasso, dividido geralmente em 
luas ou três;

b) período de um trecho musical;
c) cada uma das vozes do côro e 

los instr.;
d) o papel, caderno ou livro com 

i música.
PARTENIA, gr., prosódia cantada 

pelas raparigas gregas.
PARTENOPEA, antiga flauta dupla.
PARTICELLA, it., peq. partitura.
PARTIE. fr„ parte.
PARTITURA, SCORE. ingl.. escrita 

ou disposição gráfica das partes duma 
composição, umas debaixo das outras.

A v. mais velha duma obra vocal 
é a dos madrigais a 4 vozes de 1577. 
havendo exemplos mais ant. de obras 
instr. “Não há dúvida — diz Riemann 
— que os velhos contrapontistas deli
nearam as suas composições complica
das com vozes escritas umas acima 
das outras (o que até está provado 
por alguns exemplos, entre os quais 
um que distingue as 4 partes escritas 
num sistema pela forma das notas e 
pela côr). mas êsses esboços, conside
rados como de segrêdo técnico, foram 
destruídos.”

A p. moderna escreve as notas de 
modo que estejam umas em cima das 
outras tôdas quantas são ouvidas ao 
mesmo tempo. A ordem não é arbi
trária, mas reunidos os instr. do mes
mo grupo, e dentro dêste os instr. de 
voz mais aguda ficam por cima dos 
outros. Assim, numa sinfonia ficam 
ao alto os instr. de madeira; no cen
tro os de metal e de percussão; em 
baixo os de cordas.

Na p. de obras vocais, missa, ópera, 
oratório, cantata, as partes do côro 
ficam em baixo de todos os instr.. me
nos do sólido fundamento formado 
pelos violoncelos, baixos de metal e 
c.-baixos, inclusive o órgão.

Dentro do grupo de instr. de madei
ra observa-se esta ordem: flautim, 
flautas, oboés, corne-lnglês, clarinetes, 
fagotes.

Os metais seguem nesta ordem: 
trompas, trombetas, trombones, tubas, 
tímpanos, triângulo, pratos, tantã, 
caixas grande e pequeno.

As cordas emoldurando as vozes, 
vêm nesta ordem: prim. violinos, seg. 
violinos, violas, côro (soprano, c. alto, 
tenor, baixo); v.-celos, c.-baixos, 
órgão.

A harpa costuma ser intercalada en
tre os instr. de percussão e os vio
linos.

Há não poucas variantes com van
tagens e desvantagens. Nos concertos 
áe violino, v.-celo, etc., a parte de solo 
fica por cima das cordas; nos de pia
no, a parte dêste fica por baixo (v. 
transposição).

PART-MUSIC, PART-SONGS, ingl., 
mús. de côro, canções para côro.

PAS, fr„ passo; pas-áe-deux, passo 
a dois.

PASCOA, de pascha, hebr., passa
gem. denominação do dia da ressur
reição de N. Senhor, centro do ano 
ecles., dúplice de prim. classe com 
oitavário privilegiado de prim. ordem, 
seqüência na Missa, e um só noturno 
nas Matinas. É fixada a P. para o  do
mingo da prim. lua cheia que segue 
ao equinócio da primavera. No tem
po de P. que é de 56 dias, até ao sá
bado antes das festas da SS. Trinda
de, abundam nos cantos e antífonas 
da Missa e do Ofício as expressões de 
alegria (álléluia, antifona Regina 
coeli).

PASCOELA, nome do 1.° domingo 
depois da Páscoa.

PASILLO, v. Colômbia e Equador 
musical.

PASSACAGLIA, velha dança espa
nhola ou italiana que, muitas vêzes, 
não se distingue da chaconne, sendo, 
como esta, de compasso impar, de an
damento grave e com ostinato.

PASSAGEM, a) grupo de notas, de
senho; — b) notas de p. não fazem 
parte do acorde mas ligam notas dêste, 
por passos diatónicos ou cromáticos, 
de preferência em tempos fracos: po
dem ser empregadas, ao mesmo tem
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po, em duas e mais partes, quer por 
movimento reto (paralelo), em ter
ceiras ou sextas, quer por contramovl- 
mento: são preferidos graus conjun
tos aos disjuntos.

PASSAMEZZO, it„ dança ital. do 
séc. 16, em compasso binário.

PASSARO, v. ave.
PASSEPIED, fr., ant. dança bretã 

a 3 tempos, alegre e viva.
PASSION, al., v. Paixão.
PASSIONE, it., paixão.
PASSO, v. cavalgada.
PASTICCIO, it., pastel, denomina

ção de óperas remendadas, de árias 
de obras ant. com texto novo.

PASTORAL, 1) peça de caráter pas
toril; 2) cena campestre. — “Num in
teressante estudo sôbre a pastoral na
talícia, adverte-nos Franco de Feo (La 
Zampogna, La Natività e il Presepe, 
La pastorale natalizia, Musica d’oggi> 
que a palavra p. compreende tècnl- 
cam. as formas seguintes: a) da dan
ça de origem franc., moderna, de mo
vimento moderado, 6/8; — b) o gê
nero literário nascido na Sicília com 
os Idílios de Teocrito, e o que nos leva 
às prlm. origens do gênero p., mito
lógico, cujo exemplo máximo são as 
Bucólicas, de Virgílio; — c) a forma 
de canção trovatórica, com persona
gens, de forma quase fixa em 1200, 
onde os protagonistas eram pastores 
e de caráter' madrigalesco, tendo-se 
desenvolvido ao extremo entre os ca
valeiros, em jogos de amor; — d) a 
espécie de opera agreste idílica, com
positores de 1500 e 1600, onde os pro
tagonistas eram pastores (óperas de 
Emilio Del Cavaliere, por ex.), ópera 
agreste que nos conduz aos pórticos 
do melodrama teatral; — e) flnalm.. 
a forma pop. de carições sacras, que 
é a p. natalícia, a pastorella, propria
mente dita.”  (Artur Ramos, O Folk- 
lore negro do Brasil).

PASTORELLA, it., peq. peça pasto
ril, no compasso de 6/8.

PASTORINHAS, “são grupos vesti
dos a caráter e reproduzem um terno 
de Reis, saindo nos prim. dias de Jan.

e cantando marchas conhecidas po 
aquêles nomes e que iiltlmamente tên 
sido adaptadas ao carnaval... O pro 
gresso . . .  tudo contrlbue para a de 
cadência de tôdas essas formas popu 
lares de diversão” . (Ren. de Almeida 
Hist. da Mús. Br., p. 236).

PATA, esp., castanholas das Ilha-’ 
Haiti.

PATAH, hebr., começar (a música).
PATER NOSTER, lat., prim. palavras 

da oração ensinada nor N. Senhor, 
chamada, por Isso, oração dominical. 
É cantada na Missa, mas no Ofício 
Divino só recitada. A melodia do mis
sal é dupla: uma para festas, outra 
para dias comuns e missa de Requiem.

PAT-GONG. carrilhão birmano de 
12 campainhas ou lâminas metálicas. 
São montadas em prancha semicir
cular e batidas com baquetas.

PATINHO, v. ave.
PATOLA, espécie de guitarra birma- 

na; o corpo do instr. tem a forma de 
canoa e o comprimento de metro. As 
3 cordas passam por um cavalete mul
to alto. É talvez o único instr. de cor
das dedilhadas da Birmânia.

PATTALA, xilofone com 22 chapi
nhas de bambú, instr. principal de 
Birma. O nome siamês é ranàt.

PAT-TCHAING, tambores índios 
suspensos de uma grande caixa semi
circular, sôbre a qual se senta o exe
cutante; são de tamanho diferente.

PATTE, fr., a) tlralinhas de 5 pon
tas para traçar pautas;

b) peça inferior da flauta.
PAUKE, al., timpano, timbal.
PAUSA, Interrupção, silêncio de uma 

cu tôdas as partes duma peça musi
cal: em fr. pause ou silence; em ingl. 
Rest ou silence; o pause ingl. significa 
suspensão. O sinal grego para a p. 
do protos chronos (a brevidade indi
visível) era o lambda; a grafia de neu- 
mas gregorianos não tinha sinal para 
p., mas, mais tarde, introduziu traços 
para marcar os períodos principais da 
melodia.

A música polifônica, não podendo 
dispensar a p., marcou-as correspon-
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ientes aos valores das notas; os sinais, 
1 0 entanto, passaram por várias for- 
.nas.

O valor estético da p. depende de sua 
posição: a p. em tempo forte é mais 
notada e significativa, do que no 
fraco; é mais eloqüente no cres. do 
que no decresc.; pode causar profunda 
impressão como p. geral na orq. ou 
no côro.

“Pausa no Canto chão de hua linha, 
ou raya, que atrauessa as regras, diui- 
de as palauras, & conclue as senten
ças: serue pera descansar, & pera a 
solennldade do Canto.” (Pedro Tha- 
leslo: Arte de Canto chão, Coimbra,
1618; p. 12).

PAUSATIO, v. Assunção de N. Se
nhora.

PAUTA, 5 (no cantochão 4) linhas 
paralelas, horizontais, nas quais se 
escrevem as notas de música. Para 
notas muito agudas ou muito graves 
usam-se linhas auxiliares que (a não 
ser no cantochão) só acompanham ou 
atravessam a resp. nota. A linha au
xiliar próxima da p. é contada como 
primeira.

PAVANA, paãovan, it., antiga dança 
de Pádua, em compasso binário, de 
andamento grave, pelo que era se
guida de galharda ou saltarello, em 
compasso ternário e andamento vivo. 
Teve grande voga nas suites de dan
ças dos compositores alemães depois 
de 1600 que a alargaram e aprofun
daram como representante especial de 
estilo patético; do mesmo modo, os 
italianos a aproveitaram para as suas 
ant. slnf., enquanto sua elevação mais 
linda é o Largo no Início da ouverture 
francesa de 1700.

PAVILHAO, “parte mais larga de al
guns Instr. de sôpro" (Peq. D ic.); — 
P. CHINÊS, v. cimbalero.

PAVÔ, v. ave.
PAYADOR, esp., espécie de cantor 

popular na Argentina e no Uruguai.
PÉ, “he certo número de sílabas lon

gas ou breves, necessário p. a medição 
do verso. Tem o verso hexámetro 6 
pés, o pentámetro tem 5. Compõem-se

os p. de 2 syllabas, como o Spondeu 
e o Jambo, ou de 3, como o Dactylo, 
o Anapesto» (Bluteau).

PEAN, gr., canto dos gregos em hon
ra de Apoio.

PÉCORRÉE, fr., dança rápida dos 
calabreses.

PECTIS, ant. harpa triangular.
PED., abreviação de PEDAL, a) te- 

ela própria do órgão para se tocar com 
os pés, respectivam. o conjunto dessas 
teclas; — o teclado, completo, é dis
posto como o das mãos, sendo as te
clas apenas de dimensões bem maio
res. Os pés tocam alternadam., ou pas
sando um por cima ou por baixo do 
outro, ou podem servir-se de ponta e 
salto, ou mesmo deslisar de uma tecla 
para outra; algumas vêzes, os composi
tores prescrevem o uso simultâneo de 
ambos os pés; embora os pés possam 
executar linhas melódicas de ritmo di
ferente, o compositor dêles não deve 
exigir a agilidade das mãos;

b) no piano há um prim. p. (em 
fr. grande pédale), à direita, para le
vantar os abafadores de sôbre as cor
das, deixando-as vibrar livremente de
pois de o pianista ter suspenso as 
mãos das teclas; — o seg. p ., à es
querda, faz correr o maquinlsmo um 
pouco para o lado, de modo que os 
martellnhos só batem numa única das 
3 cordas, dando um som bem mais 
fraco. Quando há um terc. p., é para 
interpor uma tira de lã entre, os mar
telos e as cordas, para tornar o som 
abafado;

c) no harmónio, os p. dão movi
mento aos foles; v. harmónio;

d) na harpa há 7 p., para elevar ou 
abaixar as cordas um meio-tom; v. 
harpa;

e) na harmonia, p. é a nota susten
tada ou repetida persistentemente, sô
bre a qual se armam acordes, mesmo 
estranhos à nota que serve de p.; pode 
até vir como p. duplo, quer dizer tô
nica e dominante, principalmente pa
ra o fim da peça; é usada com fre
qüência no órgão;
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f) no órgão ainda se emprega o p. 
para ligar ou desligar reg. ou combi
nações, sem reclamar o serviço das 
mãos que podem continuar a tocar; é 
usado ainda para abrir ou fechar as 
venezianas de reg., com inconfundível 
crescendo ou decrescendo do som, — 
e para outros fins técnicos.

PED ALEIRA e PEDALHEIRA, o con
junto dos pedais do órgão e do har
mónio.

PEDALIFORME. referente ao pedal.
PEDALIZAÇAO, a maneira de usar 

o pedal.
PEDRAS SONORAS; a China é a 

terra clássica das p. s.; a mais apre
ciada de tôdas, é o yu. base do instr. 
chamado king; freqüentes, a nicouy- 
eou e a kiang. GRAV. p. 154, n.° 10.

PEDRO, FESTA DE S. — v. negros 
(u.° 15) e Santos de Junho.

PEE, espécie de oboé, de Siam, com 
6 orifícios.

PEECHAWAR, variante do oboé sia
mês, com uma extremidade de bronze.

PEG, lng., cravelho.
PEGA-FOGO, dança sapateada do 

Rio Grande do Sul.
PÊGA, PEITICA, PEITO FERIDO, 

PEIXE-FRITO, v. ave.
PEKKIVÉ, crótalos da Birmânia, de 

4 tons diferentes.
PELICANO, “ave palmipede aquá

tica” (Peq. Dic.), símbolo de Cristo em 
hinos eucarísticos.

PELITTI-FERRO, it.. instr. de SÔpro 
construído em 1843 pelo mllanês Pe- 
littl, o Sax da Itália; a forma que deu 
aos instr. foi chamada de pellitone; 
apresentou em 1847 um duplex-pelitti, 
com duas ordens diferentes de tubos 
e duas campanas, mas um só ma- 
quinismo de pistons e um só bocal; 
"uma válvula transpositora movida 
pela mão esquerda do tocador produz 
a passagem de um para outro corpo 
do instr.” (E. Vieira).

PELITONE, segundo Pedrell. é con- 
tra-baixo em dó. de 3 cilindros, cons
truído em 1848 por Pelltti.

PELO SINAL. São abundantes, no 
Brasil, poesias — as mais das vêzes

satíricas ou slmplesm. críticas, — 
cujas quadras terminam sucessivam. 
com as palavras da oração Pelo Sinal 
da S. Cruz. Tornou-se popular o de 
Junot, chamado no Ceará "da Beata” 
sôbre a transmigração da Família 
Real port. para o Brasil, em 1808. Si
mões Lopes Neto publicou, em Can
cioneiro Guasca, 1917, um de 1835, da 
guerra farroupilha no Rio Grande dc 
Sul:

Tristes tempos mal fadados 
Nunca vistes maravilhas; 
Distinguem-se os Farroupilhas 
pelo sinal
de pistola, de punhal.
A vaga, raivosa gente,
Assola o continente 
da Santa Cruz.
Chamam-nos Caramurus,
Nos ameaçam de saque, 
mas, de semelhante ataque 
livre-nos Deus.
As leis andam a baléos;
O povo, tremendo, foge;
Bento Gonçalves é hoje 
Nosso Senhor, (etc.)

PEMY, buzina de guerra dos índios 
brasileiros.

PENEC, “dança medonha, acompa
nhada de gritos que os índios execu
tam na festa da Tucandlra” (C. Gon- 
d lm ).

PENTA, gr., cinco; PENTACÓRDIO, 
antiga lira grega, de 5 cordas; PEN
TAGRAMA, pauta de 5 linhas para
lelas, horizontais; — PENTAMETRO, 
verso grego e latino de 5 pés; — PEN- 
TASS1LABO, de 5 sílabas; — PENTA- 
TÔNICA. ESCALA — escala de 5 sons, 
sem semitons: dó, ré, mi, sol, lá; — 
PENTATONS, antiga denominação da 
sexta.

PENTECOSTARION, coleção de can
tos sacros de Blzàncio; v. êste.

PENTECOSTES, (gr., 50.° dia), co
memoração solene da descida do Espí
rito Santo sôbre os apóstolos, festa 
de l.a classe com oltavárlo de primeira 
ordem, pelo que exclui nêle a ceie-
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bração de qualquer outra festa. A 
missa tem como característico a se
qüência Veni Sancte Spiritus; na 
Têrça, o hino comum é substituído 
pelo mais extenso Veni, Creator Spi
ritus, o mesmo que se canta antes de 
quase tôdas as cerimônias de impor
tância.

PEPA, espécie de guitarra; a caixa 
sonora, piriforme, é de madeira fina. 
No interior da caixa, um fio de aço 
torcido em espiral produz, na agitação 
da caixa, certo som. Parte do cabo é 
de marfim; as 4 cordas são feridas 
com palheta. É o instr. das damas da 
China.

P’E-PÀN, castanhetas chinesas.
PEPI, banquete, festim (Padre Mon- 

toya).
PEPIRA, festim futuro dos indlos.
PERCUSSÃO, a) instr. de p. são 

aquêles que produzem o som por melo 
de pancadas, como tambor, tímpano, 
etc.;

b) alguns harmónios têm palhetas 
que, a exemplo do piano, são percuti
das por martelinhos, chamando-se êsse 
jôgo de p.

PERDENDOSI, it., esmorecendo; di
minuindo o som e o andamento.

PEREGRINAÇÃO, sinônimo de ro
maria.

PEREGRINUS, v. tonus peregrinus.
PERERENGA (MUNGANGUÊ, MAN- 

GONGÚ), peq. tambor dos negros do 
Brasil; variante da puita; — v. esta.

PERFEIÇÃO, acabamento, pureza, 
qualificação antiga do ritmo ternário, 
contra o binário que era considerado 
imperfeito.

PERFEITO, diz-se, a) dos intervalos 
consonantes do acorde maior ou me
nor, sem alteração duma parte;

b) antigamente: ritmo ternário.
PERGAMENTER, PERMENTER, ai., 

quem escrevia em ou sôbre perga
minho.

PERIGORDINO, it., dança antiga 
em 6/8.

PERIÓDICOS de mús., v. revista.
PERÍODO, frase musical de vários 

desenhos, formando sentido completo.

PERIQUITO, v. ave.
PERLÉ, fr., brilhante, sonoro, claro.
PERPÉTUO, CANONE, — repetição 

continua do motivo, em circulo vi
cioso.

PERPETUUM MOBILE, lat., peça 
mus. que, de princípio ao fim, usa no
tas do mesmo valor pequenino, como 
Weber, op. 24; Mendelssohn, op. 19; 
Paganinl, op. 11.

PERROQUETTE, fr., espécie de pe
quenino realejo com fragmento de 
melodia, para ensinar passarinhos.

PÉRSIA MUSICAL, v. Arábia mu
sical.

PERSIKÉ, dança religiosa dos gre
gos antigos.

PERU MUSICAL — O império dos 
Incas dominava o noroeste sul-amer. 
No vale de Cuzco, antes sob os Ayma- 
rás, a música era mais desenvolvida 
do que entre os Mayas. Os espanhóis, 
pretendendo conquistar o México, e 
o P., foram surpreendidos pela civili
zação que encontraram em ambos; 
pela organização política, pela arte 
metalúrgica e cerâmica, pela grandeza 
das manifestações do culto ao sol. 
Além de velhas crônicas falam-nos da 
música de então os instr. encontra
dos intatos nas sepulturas, etc., e as 
tradições dos índios.

Usavam, como instr. de percussão, 
uma espécie de maracá, de formas va
riadas: maycil ou cil-cil (nome duma 
planta, cujas sementes ressoavam den
tro da cápsula); eram feitos em terra 
cota, madeira dura, em metal: ouro, 
prata e bronze. Usavam também peq. 
cimbales e uma espécie de gongo. Os 
tambores do P. eram bem diferentes 
dos do México; preferiam-se instr. por
táteis; o wankar dos Quechuas, cons
truído em 3 tamanhos, dos quais o 
maior era como o da caixa militar, era 
feito de madeira, fechado de ambos os 
lados com pele de lama; — o mais po
pular era o peq. wankartinya ou slm- 
plesm. tinya, com duas membranas es
tendidas como no pandeiro; ambos 
eram e são tocados por uma só ba
queta; as tinyas tinham papel impor
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tante em tôdas as festas, nos sacrifí
cios e nos próprios combates.

A trompa originária dos Quechúas 
(como dos Aztecas do México) era a 
concha que se encontrou em numero
sos túmulos; chamava-se, no P., pu- 
tutu ou keppa que, dentro de pouco, 
serviu de modêlo para a fabricação de 
instr. semelhantes, mas mais cômodos 
e sonoros. Foram feitos em barro, ma
deira dura e em metal; assim as 14 
trompas de bronze e de prata ao ser
viço da waka Tantazoro, de que falam 
as Crônicas dos prim. Agostinianos; 
tinham pcucos sons harmônicos, fortes 
e roucos, e eram usados principalm. 
na guerra.

A flauta, particularm. apreciada, era 
chamada pelos Quechuas de quena 
(kena) ou pinkulu. Feita de ossd ou 
de canudo (bambu, etc.) tinha 3 a 7 
orifícios; o osso era mais duro para 
ser furado e trabalhado, pelo que se 
preferiam tubos vegetais, preparados 
com cuidado e com intervalos certos. 
Os Quechuas usavam também peq. 
cabaços que alongavam ou que faziam 
de barro. Usada para efusões de amor. 
a quena, às vêzes, era metida em parte 
num vaso com 2 peq. aberturas que 
deixavam passar a mão e faziam vi
brar o som, lugubre e angustiado; essa 
maneira de tocar, chamada mancay- 
puytu, perturbava os ouvintes, pelo 
que se lhe atribuíam efeitos de encan
tamento. A quena continua popular 
como antigamente.

O nome pinkulu. em algumas re
giões, é reservado para o flageolet; são 
feitos êsses instr. de osso, canudo e, 
principalm.. de barro cozido, com 3 a 
5 perfurações; o som é menos puro e 
preciso, pelo que os Quechuas prefe
riram a flauta supra. Há, no entanto, 
como flageolets minúsculos ou ocari- 
nas, os silvos, em formas incrivelm. 
variadas; na costa peruviana, as cerâ
micas de Nazca, Pachacamac. Caja- 
marquilla, Ancon, Chan-chan tinham 
cada qual seus silvos, representando 
um passarinho, a cabeça duma figura

humana ou animal, uma concha, etc. 
GRAV. p. 370.

Rivalizava quase com a propagaçãc 
da quena a da flauta de Pan, chamada 
pelos Quechuas, de acôrdo com a res
pectiva forma, de antara ou ayaracik; 
— pelas Aymaras, de siku (deram-se- 
lhe os nomes espanhóis, no Peru de 
zampcüa, no Equador de rondador, na 
Colombia de capador). São feitas de 
canos vegetais ou de barro cozido, re
presentando cada tubo determinado 
som. pelo que, abertos só de um lado, 
são de tamanho desigual, estando, po
rém, em linha horizontal do outro 
lado. para poderem ser tocados sem 
dificuldade. Tinham, geralm.. 5 a 10 
ou 12 tubos, oscilando muitas vêzes 
entre 10 e 40 cm. de alto. Não poucas 
vêzes, eram ligados com fios em dese
nhos ornamentais. Das flautas de Pan 
em terracota, até agora, só foram en
contradas duas.

Músicos ambulantes no Peru, contempo
râneos ("Hist. de la Mús." por F. Clément)
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Seg. Raoul d’Harcourt “La Musique 
Indienne chez les anciens civilisés 
d’Amérique” na “Encycl.” de Lavi- 
gnac, o exame de grande núm. de flau
tas do P. prova que, em sua gr. maio
ria, se baseavam numa escala de 5 ou 
8 sons sem semitono.

Em instr. de corda, Haricourt só cita 
dois, ambos vindos de fora: o cha- 
rango (em quechua kirkincu — nome 
do "tatu” ), espécie de bandolim com 
5 cordas e, como caixa de ressonância, 
a carcassa dum tatu; — e a harpa. 
rústica, sem pedais, com 5 oitavas.

Não possuindo nenhuma escrita, os 
Quechuas substituíam-na por engenho
sos meios mnemotécnicos, dos quais o 
mais usado era o kipu: longa franja, 
cujos fios, coloridos diferentemente, 
levavam nós de forma especial, mais 
ou menos alongados; serviam de má
quinas de cálculo e de meio para fixar 
na memória poesias e cantos.

Contando meses lunares, de 28 dias, 
tinham festas mensais, das quais so
bressaiam a de junho; intip-raymi. a 
do sol; — em setembro, a situa que 
devia afastar de Cuzco e das aglome
rações as epidemias e outros males; 
— em novembro as longas cerimônias 
e provas para os jovens da nobreza 
serem recebidos orejones; — em março

f  j ; r r iH i i
gl* -s,4  m« - ma. - ta .

("Ouvi, filhos, já que sois cristãos, ouvi, de 
todo o vosso coração, a Igreja, vossa mãe").

a da renovação do fogo sagrado. Tô-

das tinham sua hora de taki, i. é. das 
danças e dos cantos, sendo aquelas 
sempre acomp. por êstes; passos e mús. 
eram graves; homens e mulheres se 
davam as mãos, formando filas distin
tas; não faltavam danças isoladas 
nem alegres. Infelizmente, a falta de 
compreensão fêz desaparecerem docu
mentos, instr., vestes festivas e tra
dições.

Da beleza do canto religioso diz êsse 
antigo canto do P., aplicado a texto 
lit.

O yaravi colonial, tipo mais original 
de folclore do P., ressente-se da influ
ência das duas raças: india e espa
nhola, com freqüentes alterações cro
máticas e de caráter geralm. triste. 
M. Harcourt cita êsse yaravi conhe
cido em todo o P.
-*:j ril aVtmp#
f l i l C i / l l i'i ' { I L i í '  j f H

A labmoi - h - n a s  i ■ re 3<n d-cor-

Pertencem aos cantos de amor os 
urpi e as pelomitas (tendo estas seu 
nome pela comparação da amada com 
uma pomba).

Entre as danças do tempo dos Incas 
são citadas a kaswa. reservada para as 
grandes festas e ainda hoje em uso; 
era só instrumental, confiada à quena 
e instr. de percussão; — o takteo (do 
quechua ttaktani), extremam, rápido, 
exigia multa habilidade; embora pa
reça indio, aproxima-se do zapateo; — 
pertence aos bailes guerreiros, rítmicos 
de grande caráter, a khacampa, na 
qual o dançarino, em pose de perfil, 
evocava os balxos-relevos egípcios; — 
na makkana, os dançantes empunha
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vam espadas de madeira, em homena
gem aos guerreiros do P. antigo: — 
wayno é o nome de muitas danças 
cantadas ao som de instr., de vários 
andamentos, pertencendo ao mesmo 
gênero o waynito e o san-Juanito.

Os llameros das montanhas expri
mem suas alegrias e penas nas pas
torais.

Tendo falado do yaravi (“ lamento 
sombrio, onde perpassa a dolorosa sub
missão da raça conquistada” ) , da res- 
balosa e do tondero. etc., Luis Heitor 
diz que ao P., cabe “a primazia entre 
as nações do continente, como a es
plendida floração cultural. Irradiada 
pelas mais velhas universidades do 
Novo Mundo o que, no terreno musical, 
se evidencia na obra vallosísslma de 
coletânea de cânticos populares, rea
lizada por Daniel Alomia Robles ou 
pela senhora Rosa Mercedes Morales 
ãel Solar, nos escritos musicológlcos 
de Salinas Cossio ou na produção ar
tística de compositores como Valle 
Riestra, . . .  Duncker Lavalle ou os no
víssimos Roberto Carpio e Carlos San- 
chez Malaga, além de Teodoro Va\- 
cárcél, cuja fama ultrapassou as fron
teiras do país natal."

Destaca-se na mús. sacra Mons. 
Gablo Châvez Aguilar, Prof, de har- 
menla na Escolo de música de Lima.

LIT. — Luís Heitor, Dois Pequenos 
Estudos de Folclore Musical, Rio, 1938;
— Raoul e Marguerite d’Harcourt, La 
Musique Indienne chez les anciens ci
vilisés d’Amérique (Lavlgnac, Encyc.) ;
— Charles W. Mead, The Musical Ins
truments of the Incas; — Leandro AL 
vina. La Musica incaica, Cuzco, 1908;
— A. Sâs, La formaclon dei folkl. pe
ruano (Boletim lat. americ. de Mús., 
t. II, 1936, p. 97-103; — Carlos Ray- 
gada. Panorama musical del Peru (Bol. 
lat. am. de Mús. t. II, p. 169-214).

PES, lat., v. podatus e neuma.
PESANTE, it„ pesado, rude.
PESCOÇO, colo. “Elemento impor

tante na caracterização da voz teatral. 
Quando curto, indica um caminho bre
ve para as ondas sonoras chegarem

ãs cavidades facleis, onde são amplifi 
cadas. O p. curto e grosso dá impres
são de poder, de facilidade nos agudos, 
é apanágio de tessitura elevada. C 
p. comprido e forte denuncia um can
tor de tessitura mais grave que o  pre
cedente. O muito comprido e forte é 
característico dos baixos nobres. O p. 
magro e peq. indica, em regra, uma 
voz de magra qualidade.” Assim Lopes 
Moreira em Comp. de Técn. Vocai, 
p. 110.

PESIU, tambor; v. Africa.
PESTANA, sillet, fr., capotasto, it.. 

filete de reforço dos instr. de corda 
próx. das cravelhas, oposto ao cava
lete. As cordas passam numa de suas 
extremidades por cima da pestana, 
como na outra extremidade passam 
por cima do cavalete.

PETIT, fr., pequeno; p. fUte, flau
tim.

PEZ, breu, usado na crina do arco 
de violino, etc.

PFEIFE, al„ a) pífano; — b) no 
órgão: tubo, flauta.

PFEIFENWERK, al., registro flau
tado do órgão.

PHALAHUITA ou PHALA, flauta 
traversa em 2 tamanhos, médio e peq., 
usada pelos índios kollas; tem som 
agudo e vibrante.

PHAN ou P’HEN, instr. de Siam que 
consiste numa série de tubos que atra
vessam um cilindro de madeira por 
duas aberturas longitudinais, uma em 
frente da outra, estando as llnguetas 
colocadas do lado. Uma abertura na 
cabeça do cilindro permite ao execu
tante soprar, fechando, à vontade, um 
orifício lateral.

PHEUTION, gr. flauta arqueada dos 
feniclos.

PHILHARMONIE, al., filarmônica,
a) nome escolhido por muitas orq.;

b) sociedade de amadores de mús.
PHILOMELE. al., espécie de cítara 

em forma de violino, com cordas toca
das com palheta.

PHONASCUS, lat., subchantre.
PHORBEIA, capistrum, lat., apare

lho apertado pelos atletas gregos naa
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aces, tapando a bôca, com duas aber
turas para a embocadura da flauta 
lupla.

PHORMINX, lira grega de sons gra
ves.

PHOTINGA, flauta dupla dos egíp
cios e gregos, cortada do lótus.

PHOUNGA, trombeta multo estreita 
da índia, de metal bem delgado.

PHUNA, flauta dupla dos índios 
kollas; tem 60 cm. de compr. e 6 ori
fícios.

PHUONG-CHÉO, e PHUONG-NHA- 
TRA, atores; v. Indochina.

PHRASE-WISE, ingl., gráficos espe
ciais, norte-americanos, para facilitar 
a apreensão da estrutura total da mú
sica.

PI ACERE, A —, idêntico com ad li
bitum, à vontade.

PIACEVOLE, it., agradável.
PIACÔCO, v. ave.
PIACOULLA ou PIACULLA. flauta 

do México e Peru, de 4 orifícios.
PIANGEVOLE, it., choroso.
PIANINO, pequeno piano; — PIA

NISTA, tocador(a) de plano; — PIA- 
NÍSTICO, referente ao piano.

PIANO, a) (abrev. p.). suave, com 
pouca intensidade;

b) instr. de cordas e teclado; Kla- 
vier. al., o mais popular e propagado 
em todo o mundo. Na sua forma de 
hoje, tem c. de dois séculos, mas mes
mo na de instr. de cordas com teclado 
só vai até a Idade Média.

O instr. mus. mais ant. de teclado 
é o órgão (v. êste) ; no séc. 8 e 9, 
quando o órgão começou a entrar nos 
conventos, cresceu o desejo de aplicar 
as vantagens do teclado a instrumen
tos de corda, surgindo aos poucos ins
trumentos descritos como órg. de cor
das: exaquir, esp., eschiquir. fr., es- 
quaquiel, êste com o complemento: 
d’Angleterre, todos do séc. 14. O cla- 
vicórdio do séc. 16 (GRAV. p. 165) 
tinha menos cordas do que teclas, mas 
já possuía cordas duplas e tríplices 
por tecla, pertencendo cada conjunto 
destas a várias teclas. Os cavaletes de 
madeira do organistrium e de mono-

cordos anteriores tinham evoluído 
para a forma de llnguetas metálicas, 
tangentes, presas nas extremidades 
posteriores das teclas e levantadas com 
estas, não só dividindo as cordas, mas 
também fazendo-as vibrarem.

Êsses instr. ainda não possuíam pés, 
mas eram colocados na mesa.

O clavicímbalo (GRAV. p. 184) pa
rece ter-se desenvolvido do saltério, 
espécie de harpa; a caixa era trian
gular, de acôrdo com as cordas agudas 
mais curtas. Era diferente do clavi- 
córdio, por ter para cada tecla uma 
corda, não precisando de cavalete que 
dividisse as cordas; é. neste sentido, o 
p. mais ant. Em lugar das tangentes 
do clavicórdio, o clavicímbalo tinha 
varinhas que, na extremidade, pos
suíam um pedacinho de pena afiada, 
com a qual feriam as cordas, sendo 
chamados por isso stromenti da penna, 
it. Êsses dois instrumentos se manti
nham um ao lado do outro até fins 
do séc. passado e início do atual, quan
do ambos, lentam., foram postos de 
parte pelo plano de martellnhos.

O clavicórdio, na Alemanha, tinha o 
nome abreviado de Klavier, sinônimo 
de monocordio e manicordio. Foi pre
ferido ao clavicímbalo, de tom mais 
sêco, por permitir nuanças e até vi
brações. Os clavicímbalos peq. cha- 
mavam-se espinete e virginal (já an
tes da Rainha Elizabeth da Ingla
terra) ; os maiores, triangulares, con
servavam o nome ant., ou, abreviado: 
cembalo. clavecin, fr.. arpieordo, it., 
harpsichord, ingl.. Fliigel, Kielfliigel, 
Steertstiick ou Schweinskopf. al. Gene
ralizou-se o costume de construir o 
clavicímbalo com dois teclados, dos 
quais o  de cima, geralmente, dava as 
notas uma oitava mais alto, e podia 
ser ligado com o inferior.

O período áureo começou com a in
venção do martelinho, dando-se ao 
instr., enfim capaz de modular a in
tensidade do som, o nome de piano- 
forte ou forte-piano, nome caracterís
tico para a nova conquista tão dese
jada. Parece que Cristofori, de Fio-
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rença, em 1711, foi o primeiro inventor 
dêsse melhoramento, contendo o seu 
maquinismo tôdas as partes essenciais 
do piano de hoje e deixando à distân
cia as soluções de Marlus, em Paris. 
1716; Schrõter, em Nordhausen.

Graças a Silbermann, em Freiberg. 
o invento de Cristofori foi aperfei
çoado mais e mais, achando afinal a 
plena aprovação de J. S. Bach. A me
cânica alemã ou vienense é a de Stein. 
Augsburgo, discípulo de Silbermann, 
que colocou os martelinhos não em ré
gua própria mas na extremidade da 
tecla, generalizando-se esta constru
ção ràpidamente.

Novos aperfeiçoamentos, por Broad- 
wood, tiveram o nome de mecânica 
inglêsa. Seb. Érard, em 1823, inventou 
o double échappement que permitiu 
levar o martelinho novam. contra a 
corda, antes de ter sido sôlta a tecla: 
mecânica de repetição. Babcock apre
sentou a moldura de ferro fundida; 
Stelnway, Bechstein, Bõsendorfer, Chi- 
ckerlng, Blüthner, etc., trabalharam 
no aperfeiçoamento contínuo do me
canismo e do som.

E. Vieira dá uma boa descrição do 
p. em geral; “Há três formas de p.: 
quadrada ou de mesa, vertical e de 
cauda. A prlm. destas formas está 
quase completamente abandonada... 
a seg. é a mais vulgar pela comodi
dade de ocupar um pequeno espaço; 
a terc. só é própria para as grandes 
salas. Desta últ. forma há as varian
tes de grande cauda ou cauda inteira, 
meia cauda e pequena cauda...

O p. vertical tem a caixa disposta 
verticalmente como um armário, pelo 
que.. .  lhe chamaram também p. de 
armário. As cordas neste p. são mais 
curtas e por isso têm maior diâmetro 
e menor tensão, com o que perdem 
na sonoridade. Para remediar esta 
falha imaginou Roller, em 1826, as 
cordas obliquas...

As principais partes de que um p. 
se compõe, são: a caixa; o maquinis
mo, incluindo o teclado e os pedais:

as cordas; o fundo, de que faz parte 
tampo harmônico e as barras.

A caixa é . .. a parte externa desti 
nada a conter tôdas as outras.

O maquinismo é o complicado apa 
relho que faz vibrar as cordas e si 
compõe principalmente de teclas, es 
capes, martelos, contra-martelos t 
abafadores. As teclas, cujo conjunte 
se denomina teclado, estão dispostas 
sôbre um taboleiro que nos p. verticais 
forma um corpo saliente da caixa, 
apoiado dos dois lados por consolas 
ou por colunas. A tampa que cobre o 
teclado, denomina-se cilindro... Cada 
tecla é uma espécie de alavanca que, 
premida na extremidade saliente, faz 
na parte oposta levantar o escape, o 
qual, encostado à base do martelo, 
lança êste sôbre as cordas e retira-se 
ràpidamente, a fim de que o martelo 
deixe as cordas vibrarem depois de 
percutidas; o mesmo impulso da tecla 
faz também levantar o abafador que 
cobre as cordas, podendo estas assim 
vibrar livrem., enquanto o pianista 
conservar o dedo sôbre a tecla...

As cordas são tôdas de aço; cober
tos de fieira de cobre (constituindo o 
que se chama bordões) nas duas oita
vas graves, simples tôdas as outras... 
cada nota tem três cordas, exceto dos 
bordões, os quais competem só dois 
para cada nota ...

As cordas são presas de um lado, por 
meio de azelhas, as pontas metálicas 
cravadas numa chapa de ferro; do 
lado oposto enrolam-se em cravelhas 
embutidas numa prancha grossa, mui
to sólida, chamada cepo. O conjunto 
das cravelhas constitui o cravalhal ou 
someiro...

Nos p. verticais... hoje quase todos 
os fabricantes... empregam as cordas 
cruzadas... O tampo harmônico que 
faz parte do fundo dum p . . . .  consiste 
numa larga prancha de pinho muito 
delgada, sôbre a qual estão estendi
das as cordas, cuja vibração reforça. 
O tampo é composto de diversas tá
buas, ligadas entre si por meio de peq. 
sarrafos denominados cadeias. Sôbre o
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ampo corre o cavalete, em que se 
.poiam as cordas. Por detrás do tam- 
>o estão as tarras que são grossas tra- 
>es, constituindo... o esquelete do p. ...

A extensão usual da escala nos p. 
nodernos é de sete oitavas completas” .

LIT. Fischhof. Versuch einer Ge
schichte des Klavierbaus. 1853; — 
Harding, The Pianoforte, 1933; — E. 
A. Wier, The Piano, 1941; — E. Blom, 
The Romance of the Plano, 1928; — L. 
Nalder, The Modern Piano. 1927; — 
André. Der Klavierbau. 1855; — Rim- 
bault, The Pianoforte, its origln, pro- 
gress and construction, 1860; — Gon
tershausen. Der Klavierbau. 1870; — 
Paul. Geschichte des Klaviers, 1868; — 
Ponsicchi, II Planoforte, sua origine e 
sviluppo. 1876; — Weitzmann. Geschi
chte des Klavierspiels; — Blüthner 
und Gretschel, Lehrbuch des Piano
fortebaus, 1875; — Krebs. Die besaite
ten Klavierinstrumente bis zum An
fang des 17. Jahrhunderts; — Seiffert- 
Fleischer. nova ed. da obra de Weitz
mann, 1899; — Westerby, The History 
of Pianoforte Music, 1924; — Seiltort, 
Geschichte der Klaviermusik, 1899; — 
Steinhausen, über die physiol. Fehler 
und die Umgestaltung der Klavierte
chnik. 1905; — Martienssen. Die indi
viduelle Klaviertechnik. 1930; — Mat- 
tay, The Act of Touch in all its Diver- 
sity. 1924.

PIANO DB CUIA (AGÊ), v. balaja.
PIANO-ELETROFÔNICO, instr., em 

que os martelos são substituídos por 
correntes elétricas.

PIANOLATRIA, PIANOLÁTRICO, 
expressões de Mário de Andrade (Mús. 
do Brasil, p. 11) contra excessos de 
entusiasmo pelo plano.

PIANO MECÂNICO, p. tocado com 
manivela.

PIANO MUDO, peq. p. sem cordas 
nem maquinismo, destinado a exercí
cios dos dedos.

PIANO-ÓRGAO, v. panorgão.
PIANO-QUATUOR, instr. de cordas 

friccionadas e teclado, de Baudet, Pa
ris, visando imitar os componentes do 
quarteto de cordas. É idéia que mui

tos inventores tentaram realizar, tanto 
que surgiram instr. dêsse gênero sob 
os nomes: aeroetavicórâio, celestino, 
clavicórdio acústico, clavicórdio armô- 
nico, clavicórdio ladu, clavicórdio viel- 
le, claviolin, espineta de arco, Geigen- 
clavicembalo, melodion, orchestrion, 
orfeon, panmelodion, piano artnônico, 
piano-viola, plectro eufon, polyplec- 
trum.

PIANOS, FABRICA DE — “Em 1810 
. . .  o piano estava muito espalhado em 
Olinda e Recife, possuindo esta última 
cidade, já naquele tempo, uma fábrica 
de piano” . (F. Rodrigues Vale: Ele
mentos de folclore musical brasileiro).

PIANO TRANSPOSITOR, com tecla
do móvel para a direita e a esquerda, 
a exemplo do que se faz com o har
mónio, para tocar qualquer mús. meio 
tom, um tom, etc.. mais alto ou mais 
baixo; apresentaram soluções: Roller, 
Wagner, 1820; Grillet, Rouchette, La- 
crolx, 1836; Le Blhant, 1843; Carteau, 
Moutel, 1846, Barbier, 1847; Addison, 
Barry, Mercier, Harwar, 1851, etc.

PIAN-S, flauta de bambu chinesa.
PIATTI, it., pratos; a expressão 

senza p. quer dizer que o trecho deve 
ser tocado só pelo bombo, sem os p.

PIB GORN, ou PIGHORN, a) espé
cie de corne-lnglês. Adapta-se no bo
cal uma palheta dupla de cobre ou 
latão, coberta por outro bocal de haste, 
no qual o executante tem que soprar;

b) canção e dança da ilha de Au- 
glesey.

PIBO, guitarra de Shanghai, de 4 
cordas.

PIBROCH, cornamusa escocesa.
PICADO, execução destacada; p. 

ligado ou p. ligeiro: quase ligando os 
sons, mezzo staccato; indica-se o p. por 
pontos sobrepostos às notas; o p. li
geiro por uma ligadura sôbre os mes
mos pontos.

“Picados, Soltos ou Batidos. Todos 
êstes têrmos significam o mesmo. As 
notas picadas devem ser feridas ràpl- 
damente, levantando logo os dedos das

pinno
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teclas” . (Pr. Dom. de S. José Varella: 
Compêndio ãe Música, Pôrto, 1808, p. 
12) .

PICAPAU, v. ave.
PICAR, PICCHETTARE, it., articular 

os sons ligeiramente separando-os um 
pouco.

P1CCOLO, flautim, oitavino.
PI-CHANEI, oboé siamês de som 

duro.
PI-CHAWA, clarinete ou flauta dos 

siamêses.
PICCHIETTATI, it., peq. golpes fi

nos, secos (v. canto).
PICNEA, v. pryknea.
PIÉN-K1NG, nome chines do jôgo 

de pedras sonoras.
PIENO, it., a) cheio; a voce piena, 

a plena voz.
b) registro gerai do órgão que abre 

todos os demais; abreviatura de or- 
gano piano.

PIEN-TSCHING, carrilhão de sinos 
dos tempos de Confúclo; eram suspen
sos em fileiras e tocados com marte
los de madeira. GRAV. p. 154, n.° 7.

PIPANO ou PIFARO, piffero, it., /i- 
íre, fr., Pfeife, al., a) ant. flautim mi
litar que tocava juntam, com os tam
bores;

b) tocador de pifano.
PIFE, nome nordestino por flautim 

de taboca, para conjuntos sertanejos: 
“mús. de pife” ou “mús. de couro” .

PIFFERA, it., espécie de oboé gros- 
seiram. fabricada, com 9 orifícios; 
usada pelos músicos ambulantes dos 
Abruzzos; — PIFFERARI, it., tocado
res de pífaro; — PIFFERATA, it., to
cata de pífaro; — PIFFERINO, it., pe
queno pifaro.

PIFÜLKA, instr. araucano de sôpro. 
de osso, barro ou pedra, hoje também 
de madeira, com orifício central de 10 
a 15 cm. de profundidade, meio-cllin- 
drlco, depois oval, tendo 2,50 cm. de 
diâmetro maior, 2 m. de menor; cos
tuma levar na parte externa decora
ções araucanas. Produz vários sons 
cromáticos, mas serve mais p. marcar 
o compasso nas danças. — v. Carlos

Isamith, Cuatro instr. musicales arau 
canos (Boi. lat. am. t. III, p. 55).

PILEATA MAGNA; — P. MAIOR; 
— P. MAXIMA; — P. MINOR, bor
dão; v. gedackt.

PILLÚ-I, flauta de bambu da Bir
mânia — GRAV. p. 103, n.° 2.

PINAKA, instr. primitivo das tndias 
consistindo apenas num arco com 
corda, cuja tensão depende da voz 
que é acompanhada.

PINAKIS (PINAKÉDÈS), dança par
ticular grega.

PINCER, fr., dedilhar; Instruments 
à cor pincées, instr. de cordas dedi
lhadas (harpa, guitarra, etc.).

PINCOLLO, ou PINQUILLO, flauta 
travessa dos bolivianos, chamada, no 
Peru, de PINCULLA, tem 5 orifícios; — 
PINKULWE, flauta dos aráucanos; 
idêntica com as citadas?. . .

PINHEIRO, espécie de fandango do 
Rio Grande do Sul.

PINHO, expressão p o p u l a r  por 
violão.

PINTASSILGO, v. ave.
PINTURA E MÚSICA. A p., inúme

ras vêzes, inspirou-se na mús., dando- 
nos documentos de não peq. valor his
tórico; assim em quadros murais do 
ant. Egito, há c. de 3.000 anos a. C.; 
em vasos gregos com cenas da vida so
cial, de festas, dos instr. em uso; em 
mosáicos de Roma ant.; quadros da 
China e do Japão, até as iluminuras 
de cancioneiros e de livros de canto 
gregoriano da Idade Média (orgulho 
de bibliotecas e colecionadores) e um 
mundo de documentos até os nossos 
dias. A p. perpetuou figuras humildes 
do povo, e outras, salientes por seus 
dons musicais; reproduziu impressões 
e lembrou ideais; acompanhou a vida 
de grandes artistas ao ponto de cons
tituir biografias inteiras (como de 
Liszt, Wagner, etc.).

Pôs-se também diretamente ao ser
viço da mús., ilustrando livros de can
tochão; criando quadros inteiros para 
positivos (órgãos), como um positivo 
alemão de 1627 que hoje está no Vic- 
toria and Albert, de Londres; outro
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do séc. 17, no Museu de arte hlst. em 
Viena; — quadros a óleo em cravos, 
etc. como no virginal duplo de Martin 
van der Biest, em Antuérpia, de 1580, 
no Museu Germânico de Nuremberg; 
o virginal de Jan Growuels, de Antu
érpia, do ano de c. 1580, no Museu do 
Conserv. de Bruxelas em clavlcórdios 
e cimbalos, como o clavecin de dois te
clados em estilo de Luís XIV, com p. 
à la Claude Lorrain, no Museu de 
Cluny, Paris, e inúmeros outros ins
trumentos.

A p. cresce de importância quando 
se trata de embelezar as duas sedes 
principais da arte musical: igreja e 
teatro, onde é natural que se inspire, 
ao lado de outras fontes, na música.

LIT. — Curt Moreck, Die Musik in 
der Malerei, Munique; — Georg Kins- 
ki, Geschichte der Musik in Bildern, 
Lelpzig, 1929; — Fred Hamel u. M. 
Hürlimann, Das Atlantisbuch der Mu
sik, Berlin-Zurique, 1934; — M. Sauer- 
landt, Die Musik in 5 Jahrhunderten 
der europ. Malerei, Langewlesche, 
Leipzlg, 1922.

PIONNE, fr., espécie de pequenino 
realejo, para ensinar os canários a 
cantar.

PIO, PIO, "voz dos pintos, de outras 
aves’’ (Bluteau).

P’1-P’À, guitarra chinesa de 4 cordas.
PIPA, PIPIRITANA. PIPITASA, pa

lheta.
PIPE, fr., apito.
PIPEAU, fr., peq. flauta pastoril que 

imita o canto de passarinhos e se des
tina a prender êstes.

PIPIRITANA, PIPITANA, esp., flau
tim da rapaziada camponesa.

PIQUÉ. fr., picado; v. êste.
PIRIRIGUÁ, v. ave.
PIRÓFONO, PYROPHONE, fr., instr. 

com vários teclados que podem ser uni
dos. Cada tecla se comunica com os 
condutores de chamas em tubos de 
vidro que produzem um som, cessando 
com a pressão sôbre a tecla. A sono
ridade assemelha-se à da voz humana; 
é invenção do musicólogo Fred.

PIRRÍQUIO, v. ritmico.

PISANTIR, saltério árabe.
PISTÃO, PISTON, fr., cilindro móvel 

no interior de outro fixo, funcionando 
como uma bomba, usado em muitos 
instr. de sôpro. Tem por fim pôr um 
pequeno tubo suplementar em comu
nicação com o principal, aumentando- 
lhe a extensão; — PISTONINO, v. 
requinta.

PITAR, esp., tocar o apito, apitar.
PÍTICA, flauta da antiga Macedônia.
PITO, esp., apito.
PIÜ, it., mais.
PIÚTOSTO, it., antes; p. lento, an

damento antes devagar que depressa.
PIVA, it., cornamusa.
PIVÔ, v. ave.
PIWANG, nome tibetano do instr. 

chinês p‘i-p'a; v. êste.
PIZZ., abrev. de PIZZICATO, it., 

modo especial 'de tocar os instr. de 
corda, deixando o executante de usar 
o arco, para ferir as cordas com o 
dedo. Sem ter, nos violinos, o efeito 
da harpa, permite contudo variar 
agradàvelmente e caracterizar.

PLACABILIS (TONUS), tom agradá
vel, antiga expressão pelo tom hipo- 
mixolidio.

PLAGAL, tom p., v. caiíto gregor.
PLAGIAR, v., apresentar como seu, 

trabalho de outrem; — PLAGIÁRIO, 
quem plagia.

PLAGIATO ou PLAGIO. A apresen
tação de idéia ou trecho de obra alheia 
como trabalho próprio não ficou de 
todo alheia no terreno da mús. No 
entanto, nem sempre a semelhança, 
ou mesmo a identidade, constitui p. 
Grds. mestres, aos quais ninguém 
acusará de falta de idéias, recorreram 
a motivos ou temas de outros, desen
volvendo-os a seu modo, quer decla
rassem a dita procedência, quer a jul
gassem do conhecimento público.

O peq. núm. de sons diferentes na 
escala (12) e a limitação natural de 
ritmos, não poucas vêzes, faz usar 
motivos ou peq. melodias em parte 
ou de todo iguais ao que já foi escrito 
por outros, o que, entretanto, de acor
do com o resp. texto (ou outros crité-
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rios) poderá ter interpretação muito 
diferente. Wilhelm. Tappert, em seu 
livro “Wandernde Melodien” (Melodias 
em caminho) apresenta avultado núm. 
de exemplos de como o mesmo Melo-

3a Moa canldi

- 1er nos -tér qúí es in coe • lis. 

ftoossional dosèc. i) (flaga)aldpsèc. n

U - bi esh spes me -d . 

fĉ taudesi' em fioranp; sèc W.

Al - la fri ni - tí. be - a - la.
ÚmnuL‘ (c J t  ji,Sü}.

Ij  l .  L j I
4. Chanson, de Lambert. ie

J l  n’est point dá -moorsam.  ̂ pei - ne.
5 Cante coral,deu

Ijj l 'LNj

AuF die ft  sund-tetal ■ kr Mjd(hen,duffl* íje snJ-heil' 
taHçerbçer-.MjaiarejIdo ftoW .i»«.

dl-lerWd(l«i

diekern (“caroço de melodia” ) apa
rece nas cascas mais diferentes, expri
mindo sentimentos, às vêzes, contradi
tórios. Assim, a melodia do Pater nos- 
ter da Missa, cantada pelo celebrante 
e conhecida a todos os católicos, volta 
em grande núm. de cantos e peças:

Melodias mais longas e cantos intei
ros partilham a sorte dos “caroços" 
melódicos: a Marcha âe Dessau. ele- 
trizante, popular em tôda a Alemanha, 
é uma canção popular da Itália se
tentrional, à qual os soldados de Bran- 
denburgo, sob o comando de Leop. von 
Dessau, deram um texto próprio para 
marcha; — a canção de estudantes 
alemães “Wo Mut und Kraft ln deut- 
schen Seelen flammen” é tirada duma 
romanza francêsa, de caráter senti
mental; — a canção francesa “Mal- 
brough s’en va en guerre” que percor
reu todo o mundo, é um antiquíssimo 
canto árabe que chora os heróis tom
bados na guerra; Beethoven aprovei
tou-o na sua “Batalha de Vitória” ; 
Leoncavallo caracterizou com êle o 
duque lendário de sua opereta “Mal- 
bruck” .

PLAGIAULOS, gr., flauta transver
sal do Egito, que passou para os gre
gos.

PLAIN-CHANT, fr„ canto gregor.
PLATERSPIEL, al., antiga variante 

da comamusa.
PLECTRO, plectrum, lat., pléktron, 

gr., espécie de palheta dos gregos para 
ferir as cordas da lira, citara, etc.

PLECTRO EUFONO, plectroeuphone, 
fr., instr. de arco mecânico apresen
tado por Gama de Nantes, em 1827, 
variante do piano-quatuor (v. êste).

PLECTRO-LIRA, espécie de guitarra 
construída em 1833 por Trajeta, Fi
ladélfia.

PLEGARIA, esp., preghiera, it., priè
re, fr., Gebet, al., oração; título de 
muitas músicas.

PLEIN-JEU, fr., cheio; reg. geral nos 
órgãos e harmónios que reúne vários 
outros ou todos.
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PLEXÍMETRO, metrônomo, inven
tado, em 1824, por Finazzi, para mar
car o andamento.

PLICA, dobra; denominação ant. 
dum ornamento melódico. Desapare
cido da notação o respectivo sinal, al
guns conservaram o nome para desig
nação das linhas ou caudas adiciona
das às ligaduras ou alfas.

PLOCKFLOTE, al„ v. flauta.
PNEUMÁTICO, relativo ao ar; "ma- 

china pneumatica, he a que obra por 
meyo da modificação, ou compressão 
do vento, como órgãos, bayxões, e ou
tros instr. de assopro” (Bluteau). Ape
sar dos progressos da eletricidade, os 
condutores pn. continuam a ser empre
gados no órgão.

Pô, som que se toca ou tange (F. 
França).

POCHE, POCHETTE, fr„ sordino, it„ 
pequeno violino “de bolsa”, usado an
tigamente na França.

POCO, it., pouco.
PODATUS ou PES, lat., neuma gre- 

gor. que consiste em duas notas ascen
dentes, das quais a primeira costuma 
ser acentuada; v. neuma. GRAV., pg. 
396-398.

PODISMOS, gr., dança guerreira da 
Grécia antiga.

POEMA, “composição poética, com 
enrêdo, e de certa extensão” (Peq. 
dic.); destinado à ópera, chama-se li- 
bretto, it., livret, fr., — p. sinfônico. 
peça orq., descritiva.

POESIA E MÚSICA. — A literatura, 
em prosa e verso, freqüentem, glorifica 
a mús. e se inspira nela para conse
guir seus fins. São intimas as rela
ções entre p. e m., porque esta, inú
meras vêzes, sublinha os pensamentos 
daquela, fazendo serem melhor com
preendidas as suas idéias. Andam jun
tam. as duas na canção popular, sacra 
ou profana, como já andaram há mi
lênios quando Davi pegou na harpa 
e cantava seus salmos. Êstes, consti
tuindo, de então p. cá. exemplo parti- 
cularm. eloqüente do feliz consórcio 
entre p. e m., têm atraído a atenção 
dos maiores músicos, graças à varie

dade das formas e à elevação dos pen
samentos. O ofício litúrgico da Igreja 
cat., aplaudindo a missão das duas ar
tes, contudo quer o predomínio da 
poesia, em prosa ou verso, que de for
ma alguma pode ser prejudicada pela 
mús. Assim mesmo, esta encontrou 
justam, na liturgia cat. um campo 
imenso, cultivado em tôdas as épocas, 
sem que diminua de interêsse e im
portância.

Na canção popular portuguêsa e bra
sileira, o músico, com excessiva fre
qüência, encontra dificuldades para a 
composição do canto das estrofes; a 
não-colncldência do acento das pala
vras com a do ritmo; é que os poetas 
da língua portuguêsa contam as sí
labas, sem pesá-las, se graves ou leves. 
Daí é que versos corretos quando lidos, 
se tornam incompatíveis com o canto, 
onde o ritmo exige outros acentos.

Um exemplo de José Elói Ottoni que, 
em 1815, publicou na Bahia sua PARA- 
FRASE dos provérbios de Salomão em 
verso português” . Chegando ao cap. 
XXV, traduz em ritmo que o músico 
designaria assim: u - u - u o - o ,  
quer dizer, as sílabas seguem-se nesta 
ordem: fraca, forte; fraca, forte; fra
ca, fraca; forte, fraca. Dando as síla
bas fracas no corpo comum, e as fortes 
em NEGRITA, ver-se-á logo se nos 
tempos fortes da música cai uma sí
laba acentuada ou não, e nas fracas 
uma sílaba leve, como deve ser, ou 
antes uma acentuada:

A graça e dom da amizade 
É como um farol acêso,
Que marca ao longe o perigo 
Para evitar o desprezo.

A prim. linha está absolutamente cor
reta; a seg., de leitura fluente, no canto 
se revela com uma palavra mal acen
tuada: fa-rol, em vez de fa-rol; as 3. 
e 4. linhas têm a correção da primeira.

A estrofe seguinte diz:
Palavras ditas a tempo,
Se a discrição as desata,
Valem mais que pomos d’ouro 
Rolando em leitos de prata.
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Portanto, só a 3. linha faz desejar 
uma modificação. Pulando algumas es
trofes, encontraremos:

Achaste mel, não duvides,
Come quanto te bastar:
Mas não comas demasiado,
Porque podes vomitar.

Dessas 4 Unhas, só a primeira satis
faz plenamente ao músico. E José Elol 
Ottonl escreve tão bem! Nas obras mo
dernas encontram-se conflitos de acen
tuação multo mais freqüentes e gra
ves.

PO-FOU. ch.. peq. tambor chinês to
cado de ambos os lados.

POI, lt„ depois.
POIKILORGUE, fr„ espécie de ór- 

gão-harmônio Inventado, em 1834, por 
Cavallle-Coll; era adaptado ao piano.

POINT, fr„ ponto; — p. d'orgue, p. 
d’arrêt, fr.. suspensão.

POITRINAGE, fr.. "consiste na emis
são privada da ressonância facial, de 
que, lastimàvelmente. se orgulham, em 
regra, os c. altos... é a morte da voz. 
pois, a laringe se abaixa ao máximo 
e se contrai, enquanto que as cordas 
vocais engrossam por efeito de uma 
forte contração muscular. A língua 
recua ou se cava. abolindo as resso
nâncias faciais. O músculo intracor- 
dal. que é feito para a tensão e para 
a suave modificação da forma das cor
das, se enrijece pela contração, contra
riando a sua função normal." (Lopes 
Moreira: Comp. de Técn. Vocal).

POITOU-SCHALMEI. idêntico com 
bombarda (v. êste).

POLACA, polacea, it.. polonaise, fr.. 
dança polonesa em compasso ternário 
e andamento moderado, oriunda tal
vez da desfilada solene da nobreza da 
Polônia na entronização de Henrique 
III de Anjou em Cracóvia; começa no 
1.° tempo, tendo por acomD, êste ritmo

r U  r r r r
e o final na 3.a semínima.

u u r r

POLCA, dança rápida em compasso 
binário, nascida da ant. escocesa, sen
do apenas casual a semelhança do 
nome com a polaca. "Até o ano de 
1903, em que eu tocava m uito... as 
danças cariocas, afora a clássica qua
drilha, eram somente a valsa, a p. e 
o pas de quatre ou schottisch... Além 
dêsses três principais tipos de música 
de baile, havia os dobrados e marchas 
militares, dos quais se aproximavam 
algumas p., chamadas porlsso mesmo 
"p. militares” , que se dançavam por 
sinal, fazendo umas continências en- 
graçadíssimas... Mas as p.. quando 
muito langorosas, com ritmo especial, 
recordando um pouco o das danças 
afric., tinham o nome de lundus, não 
sendo porém bem acolhidas na socie
dade em geral... o que caracterizava 
o lundu era ser uma p. requebrada, 
com uma melodia agradável e chorosa 
e o canto correspondente, próprio pa
ra modinhas". (Floriano de Lemos: 
Correio da Manhã, Rio, 28-11-43).

POLICORDIO, a) caixa de ressonân
cia com 4 cordas, usada pelos pitago- 
reus para demonstração das propor
ções entre a extensão das cordas e os 
sons; — b) c. baixo inventado, em 
1799, por Helsner, Lípsla.

POL1CIA-INGLÊS, v. ave.
POLIFONIA, "reunião de muitos 

sons", composição a mais vozes, da 
qual cada parte segue melodia e ritmo 
autônomos, sem prejuízo do conjunto 
harmonioso. A sonância simultânea 
de várias partes (vozes), diz Riemann, 
“data do tempo depois da migração 
dos povos, depois do declínio das cul
turas grega e romana, ao tornarem-se 
portadores de novo período de cultura 
os povos do noroeste da Europa".

Contudo, “a união de várias vozes, 
melodias autônomas, em trabalho de 
séculos inteiros teve que libertar-se da 
rigidez e falta de jeito, cujo conheci
mento para o músico de hoje só tem 
interêsse histórico." Para encontrar 
obras primas de p. é preciso subir até 
o séc. 14 ou, pelo menos, o 15. “O séc. 
16 mostra a mús. à admirável altura
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da técnica e do efeito da arte... Na 
mús. do séc. 16, cada parte é melodia, 
sendo a harmonia apenas conseqüên
cia da união de melodias, enquanto 
hoje a harmonia das partes do acomp. 
tem como fim principal aumentar o 
efeito da melodia mais importante” . 
(Katechismus der Musikgeschichte, n.° 
8-12). — POLIFÔNICO, de vozes autô- 
normas; — eco p., eco múltiplo.

POLIPLECTRUM, instr. de arco me
cânico, construído em 1827 por Dietz.

POLISSONOR, instr. que em cada 
tecla produzia vários sons; foi inven
tado por Zeiger.

POLÍTICA E ARTE MUSICAL. Esta
dos e governos, províncias e comunas, 
classes e partidos, tudo quanto faz po
lítica ou é ligado com ela, não dispen
sa a música. O pais, grande ou peque
no, tem sua expressão solene no Hino 
Nacional; províncias, partidos, etc., 
não poucas vêzes, têm seu hino pró
prio. O govêrno, por iniciativa pró
pria ou por insistência de outros, pro
videncia pela educação musical do 
povo, cria conservatórios, orquestras 
sinf. e bibliotecas, mantém coros (como 
os Meninos-cantores de Viena, etc.), 
contrata os serviços de compositores, 
regentes, professores e solistas; anima 
a indústria de instrumentos mus. e a 
formação de conjuntos, auxilia a edi
ção de obras que mais honram o país 
(v. Denkmäler, etc.). populariza os 
seus grandes vultos por monumentos, 
moedas, selos postais (GRAV. p. 464, 
477) etc., lança ou monta óperas.

Passando da atividade nacional ao 
terreno internacional, grandes intér
pretes da mús., orquestras e coros in
teiros são convidados a viajar a outros 
países, criando novas simpatias e liga
ções, com proveito recíproco. Assim, o 
Brasil foi procurado pela Tuna dos 
Estudantes de Coimbra, a Banda Re
publicana de Lisboa, os Meninos-Can- 
tores de Viena, os Fardais da Catedral 
de Ratisbona, os Peq. cantores da cruz 
de madeira, de Paris, por orq. célebres 
e pelas sumidades dos intérpretes in
ternacionais; por sua vez, de há muito.

o Brasil manda aos Estados Unidos e 
cutros países insignes expoentes de 
sua arte musical, faz publicações, etc.

Sem música não há festa patriótica; 
nas eleições (como as importantes de 
2 de dez. de 1945) um dos partidos 
fêz glorificar seu candidato por um 
canto popular nos comícios; — os na
zistas criaram o canto Horst Wessel„ 
considerado hino do partido, a rivali
zar com o nacional; — vários hinos 
nacionais devem a sua criação a um 
movimento de independência; a Mar- 
seillaise transformou-se dum hino 
francês em símbolo internacional da 
liberdade; — não poucas vêzes, em 
tempo de efervescência política, é proi
bido êsse ou aquêle canto, revelando- 
se sempre de novo as numerosas influ
ências recíprcoas entre política e arte 
musical.

Os semanários ilustrados, freqüen
temente, apresentam membros do go
vêrno e outros chefes como músicos, 
sendo as caricaturas consideradas não 
como ofensa, mas apenas como cria
ções de bom humor; assim, entre ou
tros, o anúncio da revista de Ary Bar
roso Batuque no beco (1945), que não 
deixa de ser uma contribuição docu
mentária para a história.

POLITONI-CLAVICORDIUM, grande 
clavicórdio construído, em 1769, por 
Stein, de Augsburgo.

POLÔNIA MUSICAL. — Nas suas 
instrutivas notas sôbre a P. m„ na 
Encycl. de Lavignac, o prof. do Con- 
servat. de Kiew, Eugênio Ryb, lembra 
a grande musicalidade dos poloneses, 
e de todos os povos slavos, mas obser
va: "Hoje, sob a ação das estradas de 
ferro, o serviço nas cidades e no exér
cito, a existência de instr. mecânicos, 
como gramofones... ,  o amor ao canto 
tradicional, nacional e popular dimi
nui com rapidez desconcertante” .

Dos ant. instr. de mús., a gesl (ou 
geslarze, guslarze, etc.) é descrita na 
forma externa, sem mais indicações;
— a kobza, com 3 flautas e saco de 
pele de cabra, lembra a cornamusa;
— conheciam-se várias formas de
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alaúde, a lira e bandurra (guitarra 
slava), — a charamela, citara, trom
betas, tambores, etc., e órgãos, fabrica
dos no pais.

"Na Polônia, diz P. P. Kranc, tudo 
começou no séc. 10. Duas cadelas de 
montanha poderosas tinham que ser 
transpostas pela cultura mediterrânea 
para alcançar a Polônia dêsse tempo: 
país de florestas espessas, povoações 
de madeira, povo tranqüilo, vestido de 
linho branco. As belas canções dêsse 
povo eram pagas, e o rito pagão ba- 
seava-se nas encantações mágicas. A 
nova fé cristã, para expulsar o paga
nismo, tinha que expulsar também o 
canto pagão; substituí-lo pelo canto 
cristão.

Apenas instaurado o cristianismo, 
na Polônia, a atividade musical co
meçou nos mosteiros e nas igrejas. 
Era preciso dar a êsse povo um canto 
religioso: a canção era o  alimento da 
sua fé. Nas primeiras construções de 
pedra, e não de madeira, — isso é, 
nos brancos mosteiros — fortalezas 
erigidas em meio das florestas, jà no 
séc. 11 — existiam escolas dé músi
ca. No início, até os séc. 13 e 14, o 
povo cantava em polonês só as "can
tilenas" — vidas e aventuras dos san
tos polonêses: Adalberto, Estanlslau, 
Cunegundes... e nas igrejas medie
vais, os fiéis cantavam, então, as se
qüências simples. Tôdas essas canções, 
tendo a forma mais ou menos "roma
na” , eram portanto de origem polo
nesa.

O mais antigo monumento, porém, 
da música polonesa é a famosa Bogu- 
rodzica, canto a N. Senhora, o prim. 
verdadeiro hino nacional-relig. pol. 
Sabe-se que foi cantado já no séc. 13, 
mas provém de tempos ainda mais re
motos; a lenda atribui a sua autoria 
a S. Adalberto, apóstolo das regiões 
bálticas no séc. 10. É uma empolgante 
monodia de estilo gregor., porém, a 
matéria melódica indubitavelmente 
era polonesa.

No séc. 14, Cracóvia já tem a sua 
universidade, uma das mais ant. da

Europa; a Polônia conclui uma união 
fraternal com a Lituânia, região vasta 
mas inculta, e Cracóvia torna-se a ca
pital política e espiritual de um pais 
enorme. Em meio de maravilhosos edi
fícios góticos e, depois, em estilo Re
nascença, a música religiosa desenvol- 
ve-se magnificam. Essa música abas
tece espaços imensos; a cultura oci
dental, sôbre as asas da águia polo
nesa, alcança os contrafortes da Eu- 
rásia. Nessa época, a mús. da missa é 
para a vida social o que hoje é a sin
fonia; ainda muito mais. A igreja é 
a única sala de concertos existente, 
sempre aberta. Então, em Cracóvia, 
tôda uma série de compositores escre
vem missas, uma após outra. Essas são 
à capella até o séc. 16, depois, tam
bém, com acomp. de órgão e de instr. 
Através da igreja, a música relig. in
filtrava-se no sangue do povo, dos 
camponeses, da burguesia e da nobre
za. Os estudantes cracovienses, vindos 
de todos os recantos do país e da Eu
ropa, percorrem em trajes alegres as 
ruas estreitas da velha capital, can
tando “Judas vendeu Jesus por pouco 
dinheiro..." , célebre canto, escrito em 
1488, já com a rítmica polonesa, ou 
uma das outras canções prediletas de 
Quaresma. Essas canções são na 
maior parte monódicas e simples, 
acessíveis ao povo, mas já no séc. 15, 
escrevem-se na Polônia também can
ções mais elaboradas.

Na época do Renascimento, o Rei 
Sigismundo I tem um famoso côro na 
sua capela, no Castelo Real de Cracó
via. Na missa entram, então, as can
ções de Natal e as c a n ç õ e s  de 
Q u a r e s m a , e muitas vêzes essa 
melodia popular: “Senhor Cristo.
Nosso Senhor, ressuscitou...” Essas 
canções são a expressão mais forte 
da mús. relig.-popular. Êsse processo 
faz-se sem lutas: a Polônia tolerante 
não conheceu guerras religiosas. Desde 
então, a mús. pop. profana e a oficial 
mús. sacra internacional interpene- 
tram-se na Polônia. Mesmo as missas 
de Martim Leopolita no séc. d’ouro da
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Renascença polonesa, e os famosos Sal
mos do maior dos antigos composito
res poloneses, Gomolka, composições 
essas do séc. 16, que penetram na Eu
ropa inteira, têm traços inconfundí
veis do estilo polonês. Escritos para 
os textos do magnífico poeta polonês 
da Renascença, João Kochanowski, 
têm uma feição menos austera do que 
as criações análogas de outros países. 
Com as suas mudanças peculiares ao 
caráter nacional, êles têm quase a 
graça das canções populares. Assim 
mesmo no tempo do Rococó, a influên
cia da música “internacional” italiana 
pôde banir êsse estilo próprio.

No séc. 19, encontramos as canções 
polonesas de Natal nas composições de 
Frederico Chopin, e as melodias popu
lares nas óperas de Moniuszko. Mas. 
hoje em dia, existirá a grande música 
religiosa?... No séc. 19, liga-se ela à 
vida patriótica. Durante o Natal, as 
crianças cantam: “Ergue a mão. Di
vina Criança, abençoa o país gentil, 
amado” . .., e assim o sentimento reli
gioso e o patriótico fundem-se em 
um só.

Mesmo no materialista séc. 20. a Po
lônia mantinha na catedral de Poz- 
nan, um côro, ao qual só os coros do 
Papa se podem igualar... O herdeiro 
de Chopin e como êste ligado à música 
popular polonesa, o “modernista” 
Karol Szymanowski, escreve um gran
dioso “Stabat Mater” e musica a la
dainha de Nossa Senhora.

Completamos, segundo E. Ryb:
A fundação, por Slgismundo seninr. 

em 1543, duma escola de cantores, obri
gados a cantar as composições polifô- 
nlcas na igreja, favoreceu multo o 
desenvolvimento da mús.; o prim. di
retor, Padre Miguel Czech de Poznan, 
deixou fugas, salmos, missas e outras 
partituras. Faziam parte da Capela 
da Côrte os mais célebres virtuoses da 
época, de nacionalidades diferentes, 
como o famoso tocador de alaúde Bak- 
farc, húngaro; os compositores Vaclav 
de Szamotuly, Martin Lwowczyk, Tho- 
mas Szadek, Martin Wartecki, Nicolas

Gomolka, sobressaindo como autor 
mais festejado de estudos teóricos e 
composições Sebastião de Felsztyn.

A chamada "reforma” (de Lutero, 
etc.) motivou a coleção, composição e 
edição de numer. cantos religiosos; as
sim por J. Seklucyan e outros; con
tudo, diz E. Ryb, “o partido cat. foi 
mais feliz: tinha compositores superio
res em núm. e em valor artístico” . 
Cita ainda, além de Nicolas Zielenski, 
um, cujas obras ainda hoje são ouvi
das com satisfação: Nicolas Gomolka, 
celebridade nacional e internacional.

Continuou a evolução musical sob 
os sucessores de Sigismundo. Ladislau 
IX organizou na sua côrte uma ópera 
de prim. ordem, dirigida p. composito
res Marco Scachi e Bartolomeu Pekiel. 
sobressaindo ainda Adam Jarzébski e 
Pedro Elert, violinista. Accessíveis só 
aos magnatas, a ópera e orq. aos pou
cos decaíram, no que ainda influíram 
invasões e guerras. Desenvolveu-se. 
porém, a mús. sacra, sendo feitas, no 
séc. 17, várias fundações em benefício 
da formação de cantores e de mús. 
superior no culto, assim, pelos arcebis
pos de Gnese, J. Wezyk. 1640; — J 
Lipski, 1647; — Nic. Prazmowski, 1637;
— o arcebispo Stan. Lubienski, 1638;
— o prelado Stan. Kraiewski, de Lo- 
wlcz.

Joseph Kozlowski, nasc. no ano de 
1757 em Varsóvia, já aos 18 anos foi 
escolhido pelo príncipe A. Oginski 
para professor de música de seu filho. 
Nicolas Cléofas, o futuro autor das cé
lebres polonesas. Tendo tomado parte 
na guerra contra os turcos, Kozlowski 
foi a S. Petersburgo, onde o rei Stan. 
Aug. Poniatowski, poucas semanas an
tes de morrer, em 1798, lhe pediu com
por um Requiem para as suas exé
quias; Kozlowski atendeu, criando a 
obra que Ryb chama "uma das melho
res dêsse gênero, não só na literatura 
musical da P., mas de tôda a Europa". 
Forçado a escrever inúmeras composi
ções para o teatro e a orquestra da 
côrte, que êle dirigia, Kozlowski não 
pôde dedicar-se à compos. de obras ex
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tensas, bem que se lhe deva a ópera 
"Eflr" e multas cantatas.

M. Kamienski (1734-1821) inaugurou 
nova época no teatro polonês, para o 
qual escreveu as óperas “A Miséria tor
nada feliz” ; “Sofia ou o amor no 
campo”, cantada 76 vêzes em 1779; — 
"Simplicidade feliz”, 1780; — “Peque
no baile” , 1781; — “O rouxinol” , 1795. 
Gaétano, de origem italiana, regente 
da orq.. escreveu três óperas; — J. 
Stefani, nasc. na Boêmia, é autor de 
onze, entre as quais uma popularis- 
slma pelos cantos populares e pelas 
Idéias democráticas.

O conde Nic. Cleojas Oginski (1765- 
1833), autor de polonesas e peças de 
salão, escreveu a ópera em 1 ato: “Ze- 
lis e Valcour ou Bonaparte em Cairo” ;
— Marie-Agathe, nasc. Wolowska-Szy- 
manowska (1795-1834) festejou triun
fos como pianista e compôs avultado 
núm. de peças ao gôsto da época; — 
Jos. Elsner (1769-1854) escreveu 18 
óperas hlst., cômicas e melodramas; 3 
sinfonias, 8 quatuors, sonatas, etc. e 
o magnífico orat. “A Paixão de Cristo” .

O 1.° conserv. fundado, em 1821, em 
Varsóvia, só existiu até 1830, ano da 
insurreição; ainda assim formou músi
cos célebres, entre os quais Fr. Chopin. 
Sobresairam nesse tempo: Fr. Lessel 
(1780-1830), autor de mús. de câmara, 
concertos p. piano e a ópera “Os Boê
mios” ; — Jos. Damse (1788-1852), au
tor de operetas, bailados, etc. e várias 
missas; — Jos. Deszczynski (1781- 
1844), compositor de peças p. piano, 
música de câmara, operetas, ouvertu
res e 2 missas; — príncipe Ant. Radzi- 
will (1775-1833), regente e compositor;
— C. Karpinski (1785-1857), autor de 
tratados, diretor de ópera, comp. de 20 
óperas e melodramas, de várias canta
tas, missas e um Te Deum; — I. F. Do- 
brzynski (1807-67), grande e fino 
comp., das obras mais variadas: — 
Jos. Notoakowski (1800-1865), pedago
go, autor de sinf., quatuors. etc.

Como astro de l.a grandeza, a P. se 
gloria de Fr. Chopin (1810-49), indi
vidualidade tôda especial, em cuja 
alma repercutiam os infortúnios da pá
tria e que, seg. Schumann, na execução 
ao piano é o maior reformador, o 
mais original e pessoal; nesse terreno, 
fenomenal, sem predecessor nem su
cessor. (LIT. Karasowski, Chopin sein 
Leben, etc. 3. ed. 1881; — em lngl. 
1906; — em pol. 1882; — Niecks, Fr. 
Chopin as a man and muslclan, 2 vol. 
1888; — H. Leichtentritt (“Berühmte 
Musiker"), Frederico Chopin, 1905; — 
J. W. Dawison, An Essay of the works 
of Fr. Chopin, 1849; — Barbedette, 
Ch., essay de critique musicale, 1871;
— Hunecker, Ch., the man and his 
music, New York, 1901; — Kleczynski, 
Fr. Ch., de l’interprétation de ses 
œuvres, 1906; em ingl. 1896; russo, 
1897; al. 1898; — Paderewski, Chopin, 
1910; — B. Scharlitt, Fr. Ch., Gesam
melte Briefe, 1911; — Polinski, Chopin, 
em pol. Kiew, 1914).

O gr. compositor Stanislas Moniusz- 
ko (1819-72), genuíno cantor nacional, 
escreveu c. 400 obras, entre as quais 
numer. óperas “Halka” , etc., “doum- 
kas” (devaneios), canções, 7 missas. 
1 Requiem, 4 Ladainhas, hinos religio
sos, etc.

Franz Mirecki (1791-1862) é autor de 
5 óperas, 3 bailados, sonatas, 1 qua
tuor, 1 missa, 1 Tratado de Instru
mentação. etc., — Jos. Poniatowski, 
principe de Monte Rotondo (1816-73) 
deixou 13 óperas; — V. Kazinski 
(1812-70) escreveu 3 óperas, cenas, 
cantatas, etc. e uma "História da 
ópera it.” ; — Jos. Stephani, nasc. em 
1800, é autor de óperas, peças para 
piano e mús. sacras; — Jos Krohutski 
(1815-42), compôs 10 missas p. côvo, 
orq. e órgão, 1 oratório da Paixão, 1 
Requiem, cantatas e obras profanas:
— Jos. Brzowski (1803-88) compôs mús. 
religiosa e uma ópera.
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E. Ryb cita numer. outros músicos, 
entre os quais: Romuald Zisntarski, 
nasc. 1874, autor de mais de 600 obras, 
entre as quais 4 orat.. 3 sinf.. etc.; — 
seu filho Victor escreveu muitas com- 
pos. para vozes e piano; — C. Jos. 
Lipinski (1790-1861), violinista e com
positor. foi feliz rival de Paganini, im
pressionando pelo sentimento; — H. 
Wieniawski (1835-1880). violinista de 
notoriedade mundial, emocionava-se 
nos concertos ao ponto de prejudicar 
a saúde; deixou um Tratado moderno 
de violino e uma série de compos.; — 
Oskar Kolbsrg (1814-90) estudou tudo 
quanto imprime à mús. popular seu 
caráter: deixando o resultado na obra 
formidável, de 37 volumes. "O povo, 
seus costumes, seus provérbios” , etc.
— Ant. Stolp só chegou a 21 anos de 
idade, mas deixou aberturas, peças 
para piano e orq„ mús. de câmara, 
coros, etc. — Sigism. Noskowski (1846- 
1909) é autor de 3 sinf.. obras cênicas, 
mús. de câmara, cantatas, etc.; — J. 
Gall, nasc. 1856, escreveu mais de 400 
peças; — Mieczyslas Karlowicz (1876- 
1909), sepultado numa avalanche, 
compôs uma sinfonia, um poema sinf.. 
uma trilogia do mesmo gênero, peças 
para piano, etc.

Entre os mais recentes sâo citados: 
Ladislas Zelenski, n. 1837, o mais po
pular depois de Moniuszko. tendo es
crito 4 óperas, 1 oratório, 9 canta
tas. 2 missas, hinos rei.. 1 sinf., prelú
dios p. órgão e 2 obras pedagógicas;
— G. Roguski, n. 1839. compôs 2 mis
sas. mús. de câmara etc.; — H. Jare- 
cki, n. 1846, é autor de 5 óperas e de 
outros obras cênicas; — são composi
tores: P. Maszynski, n. 1855; — M. 
M. Biemacki, n. 1855 (prólogo p. 
côro e orq., 2 missas, e tc .); — E. 
Dluski, n. 1857 (2 óperas, e tc .); — 
Stan. Niewiadomski. n. 1839, (canções, 
etc.); — Eug. Ryb, n. 1859 (cantatas, 
aberturas, suites orqu., córos, 1 ópera, 
1 sinf., etc.); — C. Gorski, n. 1859. 
violinista (cantatas, obras rei., 1 ópe
ra, etc.).

Paderewski, n. 1860, pianista de fa
ma mundial e compositor de valor; 
— Mieczyslas Soltys, n. 1869, (3 ópe
ras, 1 orat., 1 sinf., etc.) ; — H. Melcer„ 
n. 1869 (2 óperas, cantatas, obras p. 
piano, etc.) ; — E. Mlynarski, n. 1870, 
(concerto de violino, óperas, etc.) ; —
H. Opienski, n. 1870 discípulo de Rie- 
mann e Niklsch (cantata, ópera, poe
ma sinf., etc.) ; — Sigism. Stojowski, 
n. 1870 (sinfonia, suite sinf., concêrto 
de violino e orqu., mús. de câmara, 
etc.) ; — Félix Nowowieski. n. 1875, 
portador de muitos prêmios orat., 
aberturas, 2 sinfonias, etc.) ; — A. 
Guzewski, n. 1876 (ópera, tratado de 
instrumentos) ; — L. Rozycki, n. 1883 
(poemas sinf., peças p. piano, 2 ópe
ras, etc.) ; — H. Skirmunt (ópera ‘‘Sire 
Wolodyiowski” ) ; — P. Joseph Suzyns- 
ki (missas, etc.; — P. Fr. Walczynski 
(missas, peças p. órgão) ; — P. Gru- 
berski (missas, obras religiosas).

Entre os virtuoses da P. conquista
ram nome, além de Paderewski: J. 
Hofman, pianista, n.° 1876; — J. Sli- 
winski, diretor do Conserv. de Sara- 
tow, pianista, n. 1865; — Wanda Lan- 
dowska, n. 1877, especialista do clavl- 
címbalo; — St. Barcewicz, n. 1858, vio
linista e compositor; J. Pulkowski, 
n. 1879, violinista; — Mariam Dom- 
browski, n. 1876, pianista.

Entre os musicólogos, a P. conta: 
A. Sowenski (1803-80), autor de "Les 
Musiciens polonais et slaves, anciens 
et modernes” , 1857; — M. Karasowski 
(1823-92) ; “Histoire de l’opéra polo
nais", 1859; “Vie de Mozart”, 1868; 
"La jeunesse de Chopin” , 1862; "Frie
drich Chopin seine Werke und seine 
Briefe” , 3.a éd.; — Alex. Polinski: re
forme de la musique sacrée, 1890; — 
o hino de Bararodzlca, 1903; — "Aper
çu de l’histoire de la musique polo
naise” , 1907; — Ad. Chybinski, n. 1880: 
Bogaridzica sob o ponto de vista da 
hist. da mús., 1907, em pol.; Evolu
ção da música pol. nos séc. 15 e 16, 
1908, em pol.; “Die Beziehungen der- 
pol. Muslk zur deutschen bis zum 18..
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Jahrhundert” . 1908, al.; — “Chopin 
«  Delacrolx” . 1907, em pol.

Passando às danças e à mús. popu
lar, Eug. Ryb diz que nos eslavos, a 
princípio, tôdas as danças eram can
tadas, — e que as danças tiveram 
profundas transformações, sendo dan
ça e canto enobrecidos pela civili
zação. O documento mais antigo dês- 
se gênero é a Tablatura d’órgão de J. 
de Lublln, de 1540 com 27 danças ori
ginais e alg. em outro arranjo, com o 
núm. total de 36. Já vêm ai os nomes 
de danças pol.. it., al. e esp. Outros 
documentos datam de 1548 (Cracovia), 
1603, 1619, etc.; em um de 1615, há a 
dança característica “volta", da qual 
se originou (seg. Jachlmecki) a ma- 
zurca.

Da “polonêsa” , provinda da sara
banda, usada na corte de Ladislau IV, 
no séc. 17, diz Laboureur que a vira 
dançar: “Nunca vi coisa mais grave, 
mais doce, nem mais respeitosa” . Exis
tem hoje, através duma evolução de 
vários séculos, essas danças popu
lares:

1.° a polonêsa; em polonês: polonez, 
wielki, chodzony, pieszy; maestoso, 
3/4; — 2.° mazurca; em pol. mazur, 
mazurek; allegro mod., 3/4; — 3.° cra- 
coviena, krakowiak; allegro, 2/4; —
4.° kujawiak, pol.. Ali. 3/4; — 5.° óber- 
tass, oberek, wyrevas, goniony, pol., 
Ali. vivo, 3/4 — 6.° kolomyka, pol., 
ali.0 2/4; — 7.° cosaca; kozak, pol., 
all.° molto, 2/4; — 8.° drabant, pol., 
3/4, maestoso; 3/4 vivo, obertass (dan
ça combinada, começando como mar
cha solene ou polonêsa, passando 
para obertass; abandonada depois 
de 1830.

LIT. — Polinski, Hlst. da música 
pol.; — Walicki, Polinski, Moniuszko 
(Klew, Idrikowski), 1914; Sowenski, 
Les Muslciens polonals et slaves, an- 
ciens et modernes; — Chybinski, Evo
lução da mús. pol. nos séc. 15 e 16, 
Cracovia, 1908, em pol. — Wieniawski. 
La musique polonaise, 1929; — J. 
Surczynski, Monumenta muslcae sa- 
crae in Polonia, 4 v. 1887.
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POMMER. al., v. bombarda.
PONGO, olifante índio; v. rongos.
PONTEAR, colocar os dedos da es

querda nos pontos ou tastos do instr. 
de corda, que a direita tem que de
dilhar.

PONTICELLO, it., cavalete; sul. p., 
tocar com o arco próximo do cavalete.

PONTIFICAL, a) livro lit. para as 
orações e cerimônias na administração 
dos sacramentos, bênção e atos reser
vados ao Bispo; — b) missa celebra
da pelo Bispo; — c) “He hua veste, 
ou capa de grd. cauda, & o capello 
forrado de carmesim, ou arminhos 
brancos. Usa delia o Bispo na sua Ca- 
thedral & quando vay a cavallo sole
nemente, a leva sôbre o roxete, & c.” 
(Bluteau).

PONTÍFICE, Bispo; — Sumo P., o 
Papa.

PONTO, PUNCTUM, lat., a) inter
valo dum tom; meio-p., semitom;

b) sinal elementar da notação neu- 
mática e, ainda hoje, nome da nota 
simples, isolada, sem traço vertical, 
do canto gregoriano; punctum qua- 
dratum, quando em forma de quadra
do em pé; p. inclinatum, quando em 
losango; neuma; GRAV. pg. 396-398;

c) prancha de madeira escura, cola
da sôbre o braço dos instr. de corda, 
onde os dedos comprimem as cordas; 
êsse p., touche, fr., tastiera está mar
cado por travessas metálicas de nome 
tastos ou trastes que, vulgarmente, 
também têm o nome de p.

PONTO DE AUMENTO, atrás duma 
nota musical prolonga a duração des
ta pela metade; dois pontos, pela me
tade e um quarto; assim a semínima 
com p. de a. vale 3 colcheias; com 
2 p. de a., vale 3 colcheias e uma se
micolcheia.

PONTO DE STACCATO, v. staccato.
POPULAR, agradável ao povo, às 

massas; música p., a que se propaga 
ràpidamente ou cai na simpatia geral.

PORACÉ (porasses), dança indíge
na, na qual, segundo Sant’Ana Nery, 
as mulheres não eram admitidas.

PORACEIA. baile dos índios.
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PORAHEI-CATUPIRI, cantos hones
tos, sérios.

PORAHEITÁ REII. côro de música, 
grupo de cantores índios.

PORAHEI-YOYAYMBAE, mús. dis
sonante.

PORCIUNCULA, it., pequena parte. 
Capelinha, perto de Assis, preferida 
por S. Francisco, em redor e por cima 
da qual, de 1569 a 1640, foi construída 
a majestosa igreja S. Maria degli An- 
geli. Numa visão, S. Francisco pediu 
a N. Snra. e seu Div. Filho indulgên
cia plenária para todos os visitantes 
da capelinha, o que foi confirmado 
pelo S. Padre, mais tarde estendido 
a tôdas as igrejas franciscanas, e 
mesmo a outras.

Os cantos da Missa referem-se à SS. 
Virgem; os das devoções particulares 
costumam fazer referências também 
a S. Francisco.

PORECEITARA, dançante idêntico 
com moreceitára.

POROQUANI PORAHEI REHÉ, mú
sico hábil, exímio. (P. Montoya).

PORRECTUS, lat., neuma gregor. de 
3 notgs, das quais a central é mais 
grave do que as outras; sôbre a escri
ta medieval dessa figura v. neuma. 
GRAV. pg. 396-398.

PORTA-BAQUETAS, chapa de metal 
com dois cilindros, onde se enfiam as 
baquetas quando não usadas.

PORTAMENTO, port de voix. fr., ar
rastamento da voz (humana ou instru
mental) ao subir ou descer, por pe
queninas subdivisões dos intervalos. 
"Usado com freqüência, é uma manei
ra detestável; sendo raro, impressio
na” (Riemann). Para curar os canto
res dêsse vício, “Música Sacra’’ de Pe- 
trópolis recomenda cantar as notas 
staccato, até sairem independentes, 
prolongando depois a duração, até 
conseguir ligá-las sem nenhum p.

PORTATIF, v. órgão portátil.
PORTA-VENTO, canal no órgão que 

conduz o vento dos foles para os so- 
meiros.

PORTA-VOZ. corneta larga e curta 
para reforçar a voz; instr. acústico.

PORTUGAL, na mús. é uma jóia es
condida. "Portuguêses. escreve Santia
go Kastner (Música Hispânica, 1936) „ 
sabeis vóis que tivestes nos séc. 16 e 
17 uma das mais brilhantes escolas da. 
mús. pollfônica vocal que podia riva
lizar inteiram, com Palestrina, Victó- 
rla e Orlando di Lasso?. . .  O mundo 
musical conta hoje com a publicação 
dos grandes monumentos musicais; 
possuímos edições modernas da obra 
inteira de Palestrina, Victoria, Orlan
do, Byrd, Marenzio, Morales, Brudieu, 
Schuetz e tantísslmos outros; de Por
tugal, de Duarte Lobo, de Frei Ma
nuel Cardoso, não há nada, e não me
recem os mestres lusitanos a mesma 
estima?”

Michel Angelo Lambertini escreveu 
p. a Encyclopédie de Lavignac-Lau- 
rencie o estudo sôbre P., dividindo-o 
em “período trovadoresco, per. hierá
tico, per. italiano e per. moderno. “A 
vinda de cantores mouros e a longa 
ocupação árabe influíram notàvelm. 
sôbre P., enquanto do norte veio a 
prim. corrente de lirismo provençal; 
a ária de Marlborough. comum a mui
tos países, por longo tempo foi uma 
das mais populares de P., contribuin
do p. o aparecimento da forma das 
serranilhas, espécie de coplas com es
tribilho.

No peq. núm. de cantos provençais 
que chegaram aos nossos dias, são 
citados como instrs. acompanhadores 
o alaúde (v. êste) e o eitolom, a cito- 
le francês, ou cítara. Afirma Lamber
tini que a mús. nas festas religiosas 
consistia num “cantochão bárbaro e 
era formada pelos cantos do próprio 
povo” , surgindo representações reli
giosas, vilancicos ou mistérios, a prin
cípio bem aceitos pelas autoridades 
eclesiásticas, mais tarde proibidas pe
los elementos satíricos e licenciosos 
que se lhes misturaram.

Aos jograis, contratados e pagos por 
seus cantos, seguiram os trovadores 
que não viviam da arte, mas canta
vam por prazer ou em louvor de suas 
damas. Conservou-se como ex. de sua
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mús. a Canção do Figueiral (v. La- 
vignac, p. 2404, ou Fr. Pedro Sinzig, 
O Brasil Cantando, p. 167).

Desde o séc. 16, o Vaticano possui 
uma cópia das 128 canções compos
tas pelo rei D. Diniz (filho de D. 
Afonso III). O Cancioneiro do Colégio 
dos Nobres ou d’Ajuda, do séc. 13, em
bora Incompleto, é de alto valor; suas 
Iluminuras dão noticia direta dos 
lnstr. usados: viela, guitarra, saltério, 
harpa, crótalo e tamborim, desenhes 
que, no entanto, talvez tenham sido 
acrescentados mais tarde. Foi sob D. 
Diniz a criação da Universidade, em 
1290, em Lisboa, transferida, em 1307, 
p. Coimbra, onde, em 1309, se insti
tuiu a cadeira de música.

No casamento de D. João I, funda
dor da dinastia, à frente do suntuoso 
cortejo no Pôrto iam muitos músicos 
tocando trombetas, pipias (espécie de 
flageolets), charamelas, atabaques c 
sacabuxas. Atrás do rei e da rainha 
a cavalo, vinham, a pé, as damas que 
cantavam o hino nupcial.

Praticavam-se, entre os cantos, a 
'endecha, fúnebre, com acomp. de adu- 
fes; o hino nupcial, a canção de ber
ço, a desgarrada, canto d’amor, o ro
mance, provindo da aravia; a barca
rola, as maios, janeiras e reis, a xáca- 
ra, o fado, a trova, a chacota, folia e 
gitana, os bailes de terreiro, o sapa
teado, o mochachim, e tiroleiro, o vi
lão e outros.

Dos instr., Lambertlni cita de seu 
“ Canções e instrumentos“ : as trombe
tas, o  alaúde, a guitarra e harpa, o 
arrabil ou ayabeba, a rabeca (um séc. 
antes de sua invenção na Itália), na 
forma do rebab árabe; a gaita (flauta 
rústica) e o atabaque (tambor); a 
gaita de foles é a cornamusa.

PERÍODO HIERÁTICO — Pelo ano 
de 1494, D. João II organizou sua Ca
pela Real com o Cerimonial dos Reis 
que mandara copiar em Londres. Seu 
sucessor, D. Manuel, fundador dos Je- 
nônimos, maravilhoso poema em már
more, iniciou o período das grd. fes

tas rellg., e das mais brilhantes de 
caráter profano. O país se estendeu 
como ninguém previra, descobrindo- 
se a índia, o Brasil, as Ilhas da Terra 
Nova, de S. Helena, de Madagascar. 
Nas exibições musicais diárias, surgiu 
um instr. novo, o clavteímbalo. A Ca
pela Real tinha sido transferida p. o 
Palácio Real da Ribeira; a Rainha e 
os príncipes possuíam suas capelas 
próprias; as catedrais, as Ordens mo
násticas e militares, as confrarias, os 
hospitais, as paróquias que não po
diam sustentar uma orquestra, pelo 
menos tinham um tangedor de órgão.

Gil Vicente figura singular de habi- 
líssimo cinzelador da rainha D. Eleo- 
nor, espôsa de D. João II, se revelou 
admirável poeta, ator e músico, ligan
do a seus autos a mús. popular. Fala 
frequentemente da viola (braguesa), 
madeirense, michaelense, o rajão e ca
vaquinho). Damião de Góes, amigo 
de Erasmo, viajava pela Europa, can
tando, tocando e compondo (v. Ache
gas, n.° 2).

D. João III viu uma das culminân- 
cias da arte port. Fêz vir da Espanha 
o célebre violinista D. Luiz Milan, de 
quem a Bibl. Nac. de Paris guarda 
um Libro de vihuela, com muitos vl- 
lancicos e ant. romances, com acomp. 
de guitarra em tablatura (reproduzi
dos em parte, e em notação moderna, 
pelo Conde de Morphy na sua obra 
Les Luthistes espagnols du seizième 
siècle). D. João III tinha a seu servi
ço 53 cantores, 8 músicos de câmara, 
16 menestréis, 12 trombetelros e 8 tim- 
ballstas.

Foi proibida, em 1538, a representa
ção de autos nas igrejas. O cantochão 
foi melhorado de acôrdo com os tra
tados de Manuel Mendes e do padre 
espanhol Juan Martinez. O ensino do 
órgão se vulgarizou ao ponto de se 
contarem, só em Lisboa, 13 escolas 
públ. p. aprender tocar órgão.

Sobressairam entre os músicos João 
de Badajóz e Gonçalo de Baena; Vi
cente Lusitano manteve, na Itália, po
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lêmicas sôbre teoria mus. com Nicco- 
la Vicentino; Angela Sigéa (nasc. em 
Nîmes) ensinava e tocava no palácio 
da Princ. Maria, irmã do Rei; Peixoto 
da Pena, superior guitarrista, foi cha
mado à Côrte de Madrid.

Frei Manuel Cardoso não merece 
ser despachado com as poucas pala
vras de Lambertini; seus 4 livros de 
missas, outro de Magnificats, e um 
6.° da Semana Santa, todos impressos 
em Lisboa, o elevam ao nivel dos Gran
des. — “Frei Helioãoro da Paiva, diz 
Lambertini, era não somente compo
sitor e cantor de mérito, mas tocava 
com talento notável a harpa, o clavi- 
cimbalo, o órgão e a viola de arco."

Construiam-se em P., no séc. 16, a 
quase totalidade dos instr. de que ha
via necessidade, sendo por ex. orga- 
neiros Bento de Solarzano, "mestre 
João", Elias de, Lemos, Heitor Lobo. 
Em 1570, por ocasião duma visita do 
infortunado D. Sebastião (sucumbido 
na guerra), representou-se na Univers, 
de Coimbra a tragi-comédia Sedeeias, 
letra e mús. do Pe. Luiz da Cruz. Como 
chefe de escola e mestre deve ser ci
tado dessa época brilhante Manuel 
Mendes, sobressaindo ainda Cosme 
Delgado, cantor e comp.; Afonso Lo
bo, contraphntista; Afonso V>az da 
Costa, comp. e cantor.; P. Manuel Ro
drigues Coelho, organista e comp. 
(considerado um dos precursores de 
Bach) ; Con. Agostinho da Cruz; o 
admirável comp. Felipe de Magalhães; 
o prof. Pedro Thalésio, organizador 
da Assoe, de S. Cecilia; e, sobretudo, 
Duarte Lobo, "o maior músico port, 
dessa época” .

D. João IV marcou a culminância da 
música port., que êle mesmo pratica
va; organizou a maior bibl. musical de 
seu tempo, infelizmente desaparecida 
no terremoto de Lisboa. O estilo de 
Palestrlna imprimiu seu cunho às 
obras de Manuel Cardoso e João Lou- 
renço Rebelo, dois dos maiores con
temporâneos de D. João IV. Merecem 
ser citados, embora menores: Frei

João de Cristo, Manuel Rebelo, Frei 
Felipe da Cruz, ao lado de outros mui
tos. Diogo Dias Melgás é o último da 
série dos grandes; tem composições 
admiráveis transcritas por J. Ed. dos 
Santos: Polifonia Clássica Port.

D. João V (1706-1750) aumentou 
tanto o pessoal da Capela Real que 
só os cantores, de 70, passaram para 
130; lncorporou-a à Catedral de Lis
boa, e fêz vir da Itália o comp. Dome- 
nico Scarlatti, dando-lhe a suprema 
direção da Capela Patriarcal e a edu
cação mus. de sua filha, princesa D. 
Maria Bárbara, mais tarde rainha da 
Espanha. Grande núm. de cantores 
contratados na Itália ajudaram a 
manter no programa Palestrina e seus 
contlnuadores. D. João IV mandou co
piar os livros de côro adotados no Va
ticano, p. servir-se dos mesmos, e 
mandou copiar também, p. a sua 
bibl., os livros da liturgia grega, ar
mênia, síria, maronita, nestoriana, etc.

Aumentou as salas e rendas do Co
légio de Vila Viçosa, para aí manter 
20 alunos; e criou, em 1713, um Se
minário Patriarcal em Lisboa, com o 
fim particular do ensino musical, 
prlncipalm. do canto. D. João V ainda 
fundou uma escola de mús. sacra no 
convento dos capuxos de S. Catarina, 
perto de Lisboa que, não admitindo, 
pelo voto da pobreza, nem órgão, nem 
instrs., cantavam o cantochão a 4 vo
zes, para agrado dos ouvintes; o Rei 
mandou vir para êles, da Itália, o 
comp. venezlano Giovanni Giorgio, 
que ficou até a hora do terremoto, 
deixando em Portugal mais de 300 
partituras sacras palestrlnianas. Foi 
essa escola de S. Catarina que forne
ceu os cantores p. a magnífica Basí
lica de Mafra, construída por 47.836 
operários, e com carrilhão' holandês 
(por De Hont & Le Vache) de 114 
sinos, num pêso total de 117.000 qui
los! — O mesmo mandou fundir p. 
o campanário da Patriarcal um sino 
de 8.800 kilos!
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PERÍODO ITALIANO — Em 1682, 
pela prim. vez, ouvia-se em P. mús. 
italiana, aliás, no momento, sem re
sultado. Ainda assim, 40 anos depois, 
ela reinava soberana no pais. Outros 
países, maiores, se curvaram na inva
são da mús. ital.. mas, algum tempo 
depois, voltaram à sua independência 
e ação própria. “Depois de 1723, es
creve Lambertini, a representação dos 
vilancicos nas igrejas foi suDrimida 
por ordem de D. João V, e sob o im
pério da moda ital. que surgiu por im
pulso de Alessandro Scarlatti, Ant.° 
Lotti, Emanuele Astorga, etc., as exi
bições dramático-liricas emanciparam- 
se abertam. de seu primitivo caráter 
religioso.’’

Dai a introdução definitiva da ópe
ra. — Franc. AntP de Almeida, em 
1733. apresentou sua orim. ópera, cuja 
oro. era semelhante à de Aless. Scar
latti: 2 oboés, 2 trompas e o quarteto 
de cordas; o acomp. do recitativo es
tava indicado pelo baixo cifrado. Port., 
nessa época, era pobre de composito
res; D. José I.° mandou vir da Itália 
o maestro napolitano David Perez que 
se estabeleceu em Lisboa de 1752 até 
a morte, c. 1780. Apresentou avultado 
núm. de obras relig. e de profanas. 
Guiou os prim. passos da grd. cantora 
port. Luiza Todi, a mais forte do país 
e talvez de sua época, conhecida por 
grd. parte da Europa que percorreu.

Entre os alunos de Perez sobressaiu 
João de Sousa Carvalho que, em 1778, 
o substituiu como professor dos prín
cipes e princesas da Côrte port.; foi 
compositor dramático, fecundo, muito 
hábil na orquestração. Sobressairam 
ainda: João Cordeiro da Silva, comp. 
de óperas e de mús. religiosa; — Pedro 
AntP Avondano; — Luciano Xavier 
dos Santos, organista e mestre-capela, 
autor de muitas obras sacras e de ópe
ras; — José Joaq. dos Santos, comp. 
de obras sacras em estilo palestrlnia- 
no; — Antonio Silva, autor de obras 
sacras e prof., um dos melhores dis
cípulos de Perez; — José Maurício,

(1752-1815), comp. sacro, organista, 
teórico e cantor, prof. da Universida
de de Coimbra; — o beneditino Ber
nardo da Conceição, autor duma “Arte 
de Cantochão’’, de 1091 pgs. em 4.°.

Por todo o séc. 18, e ainda mais 
tarde, foi preciso contratar para as ne
cessidades do culto e do teatro, artis
tas espanhóis, alemães, franceses e 
principalmente italianos, ainda que 
não faltassem de todo elementos na
cionais, como Jerônimo FrancP de 
Lima (1741-1822). prof. e compositor;
— AntP Leal Moreira, comp. sacro e 
profano; — Eleutério Franco Leal, 
mestre da capela patriarcal e compo
sitor exclusivam. sacro; — João José 
Baldi (1770-1816), comp. de obras sa
cras e prof.; — AntP José do Rêgo, 
autor teatral; — AntP da Silva Leite, 
comp. de boa técnica e muito fertil;
— Marcos AntP Portugal (1762-1830), 
cuja produção musical é enorme, e 
que, vindo ao Brasil, encontrou um 
músico da altura do Padre José Mau
rício Nunes Garcia; viu suas óperas 
levadas em vários países.

PERÍODO MODERNO — Não ter
minou, com o séc. 19, a influência 
ital. “Estamos convencidos — diz Lam
bertini — que o diletantismo ital. é 
uma condição tão arraigada na alma 
port., ou, pelo menos, tão inveterada 
nos hábitos intelectuais do país, que 
será preciso esperar longos, muito lon
gos anos, para vencer essa predileção 
persistente e despedaçar de vez as con
venções ridículas que aí se prendem."

A Confraria de S. Cecília, corpora
ção obrigatória, de há 3 séc., se esfor
çava por elevar a arte e garantir os 
músicos, registrando triunfos de prim. 
ordem, mas declinando aos poucos. 
Surgiram mais recentem. as associa
ções Montepio Filarmônico, Academia 
dos professores de música (Melpome- 
nense), Assoe, dos Prof. de Música e, 
em 1909, a Assoe, de classe dos Músi
cos Portugueses.

No ENSINO, na 2.a metade do séc. 
18, o Seminário Patriarcal ocupava o
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1.° lugar. O de Vila Viçosa (Colégio 
dos Reis), extraordinária criação de 
D. João IV em 1645, estava demasla- 
dam. distante do centro artístico e da 
residência habitual dos reis, pelo que 
não pôde manter-se para cá do 1.° 
quarto do séc. 19. A Catedral de Évora, 
de riquíssimos frutos nos séc. 16 e 17, 
ficou de lado. A classe de mús. do Co
légio dos Nobres, em Lisboa, decaden
te, fechou as portas, em 1838.

“A Univ. de Coimbra, cuja cadeira 
de mús., se mantém ainda em nossos 
dias, nada produziu além da influên
cia passageira de José Maurício e pou
cos outros." (Lambertini, p. 2438). 
com exceção de Lisboa, os seminários 
e igrejas apresentavam o mesmo qua
dro. As severas tradições do canto ca
pucho de 8. Catarina tinham-se dis
sipado; os conventos, condenados, em 
1934, a desaparecerem, com exceção 
dos Paulistas de Lisboa, não podiam 
dar esperanças. O Seminário Patriar
cal, pouco antes de seu fechamento 
(em 1835), ainda teve como professo
res de nome: Angelelli, AntP José 
Soares, Fr. José Marques, João Jorda- 
ni e José Avelino Canongia.

A supressão do Seminário Patriar
cal foi seguida pela criação, em 1835, 
dum Conservatório (internato) de mú
sica, anexo à Casa Pia, mas removi
do, um ano depois, a um dos conven
tos “expropriados” . O Cons. de Lisboa 
era o único estabelecimento oficial do 
pais p. o ensino da mús., com direto
res e prof. como João Domingos Bom- 
tempo, FrancP Xavier Migoni, Venc. 
Tito Manzoni, FranP Kuckenbuk, José 
Teoã. Higino da Silva, FrancP e José 
Gazul, etc. Nos instit. particulares so
bressai a Academia de amadores de 
música, fund. em 1884 com prof. como 
José AntP Vieira, Alex. Rey Colaço (de 
grd. cabedal artístico), Hemani Bra
ga; Fil. Duarte, autor da ópera “A 
lancha favorita” ; Victor Hussla, An
dré Ooni y Otermin (esp., t 1906), Pe
dro Blanch.

Coimbra, em 1880, teve seu Orfeão 
Acadêmico; Pôrto, em 1855, uma esco
la pop. e noturna de mús. vocal.

Lambertini dá notas sôbre profes
sores de piano, violino, canto, órgão, 
teóricos, compositores, óperas e ope
retas, concertos, virtuoses e mús. po
pular.

No presente, parece haver um res
surgimento das gloriosas tradições de 
Portugal, com os trabalhos dos musi- 
cólogos Mário Sampaio Ribeiro, Ten. 
Manuel Joaquim, Paare José AugP 
Alegria e outros; reedições como as 
de Júlio Eduardo dos Santos, A Poli
fonia Clássica Port.; atividades jorna
lísticas como de Gastão Bittencourt, 
concertos clássicos, como a “Schola 
Cantorum” ; Polifonia, de Mário Sam
paio Ribeiro; audições de alto nível 
como de Frederico Freitas, etc. etc.

iAT. — J. de Vasconcelos, Os Músi
cos Port.; — u. vieira, Dicionário bio
gráfico de Músicos Port.; — Souza Vi
terbo, Suosidlos p. a Hist. da Mús. em 
Port.; — Mário de òampaio Rioeiro, 
Achegas p. a Hlst. da MUs. em Port.;
— manuel Joaquim, O Cancioneiro 
Musical e Poético da bibl* Pública 
Dortencla; — Menaes dos Remedios: 
Os Vimancicos; — Dr. Platão Lvovitch 
de Waxel, no "Muslltai. convers. Le- 
xikon”, de Mendel e Kelssmann, re
produzido em port., com as amplia
ções e correções de Ooaq. José Mar
ques e Ernesto Vieira, nas revistas 
• Arte Musical ’ (1873-7o) e “Amphion” 
(1884-98); — Albert soubis, Portugal;
— Cesar das Neves, Cancioneiro de 
Músicas populares; — Primeira Parte 
do Index de Livraria de música de 
multo alto e poderoso Rei Dom João 
IV; — E. Amorim: Dicionário Blogr.0 
de Músicos do Norte de Port.; — Iza 
Queiroz Santos, Origem e Evolução 
da Mús. em Port, e sua influência no 
Brasil; — J. Ed. dos Santos, A Poli
fonia Clássica Port.; — Alfredo Pinto 
(Socavem), Horas d’Arte; — idem, 
Música moderna port, e os seus re-
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presentantes; — José Mazza e Pe. José 
Aug.0 Alegria, Diclon. Biogr.0 de Mú
sicos Port.; — Fernando Lopes Graça, 
Introdução à mús. moderna; — Frei 
Pedro Sinzig, A Música Sacra em Por
tugal (inédito).

POSATO, it., pausado, com des
canso.

POSAUNE, al., a) trombone; — Po- 
saunenchor, côro de trombones; b) 
registro de órgão.

POSIÇÃO, a) na harmonia: p. lar
ga ou afastada, quando as partes in
ternas permitiriam entre si outra nota 
do acorde: no caso contrário, a p. 
é unida (estreita) ou cerrada:

p . lanja punich.
b) nos acordes, “distingue-se a p. 

das notas pela sua proximidade ou 
distância do baixo. Nos acordes com
postos de 3 notas, podendo cida uma 
das duas outras ser mais próxima, ou 
a mais distante do baixo, podem dar- 
se três posições. Os que constam de 
quatro notas podem apresentar-se sob 
o aspecto de quatro diferentes posi
ções” (Pétis);

c) “chama-se também p. a diversa 
colocação da mão sôbre o braço dos 
instr. de cordas dedilhadas ou d’arco. 
Primeira p. é aquela que fica mais 
perto das cravelhas;, as outras, à me
dida que se vai subindo para os sons 
agudos, chamam-se segunda, terceira 
p., etc.” (Pétis); v. deáilhação.

POSITIVO, positif, fr. e al., a) parte 
do órgão que contém os registros flau
tados; — b) pequeno órgão da Idade 
Média; — c) em português antigo: 
realejo.

POSTCOMMUNIO, lat., oração, pre
cedida de Dominus vobiscum, rezada 
ou cantada na Missa depois da Vomu- 
nhão. As resp. melodias gregorianas 
costumam ser mais simples do que as 
do Graduale e Offertorium.

POSTEVANGELIUM, canto depois 
do Evangelho no rito ambrosiano.

POSTHORN, al., peq. corneta usada 
antigamente na Alem. pelos estafetas 
que, de carro, transportavam a mala 
do correio.

POSTLÚDIO, postludium, lat., o 
complemento de prelúdio; — é toca
do no fim de cantos relig. ou de ce
rimônias.

POSTURA, positura, it., ant. deno
minação de acorde.

PO-TCHOURNY, antiquíssimo sino 
ou campainha na China, para anun
ciar o comêço da dança.

POTIGUARÍ, v. ave.
POT-POURRI, fr., canções pop., dan

ças ou trechos de mús. diferentes, reu
nidos num conjunto.

POUN-GOUN, peq. guitarra chinesa 
de 4 cordas.

POUO, címbalos chinêses.
POUO-TCHOUNG, chin., sino.
POUSSETTES, ant. contradança 

francesa.
PP., abrev. de pianíssimo; — PPP., 

idem de piano pianissimo.
PRAECENTOR, lat., chantre.
PRAEFATIO, (da Missa), v. pre

fácio.
PRALLTRILLER, al., mordente.
PRASARANI-VINA, vina de 2 bra

ços, cada qual de 16 tastos e 5 cordas.
PRATILHEIRO, tocador de PRA

TOS, Becken, al., cinelli ou piatti, it., 
cymtales, fr., dois discos de metal 11- 
geiram.: côncavos, tendo ao centro 
uma concavidade mais funda, os quais 
ressoam percutindo um no outro, com 
som indeterminado. “O melhor efeito 
dos p. não está na simples pancada, 
mas numa certa maneira de arrastar 
ràpidam. um pelo outro, o que lhes dá 
uma grande vibração, tanto mais pro
longada quanto maior fôr a perícia do 
pratüheiro. É detestável... o uso in
troduzido em algumas orq.. de serem 
os p. e o bombo tocados pelo mesmo 
indivíduo, que aparafusa um dos p. 
ao fuste do bombo para tocar um 
instr. com a mão esquerda e outro 
com a direita; por êste processo fica 
o 'principal efeito dos pratos com
pletam. perdido, porque se lhes tira 
tôda a vibração.” (E. Vieira).
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A origem dos p. foi no oriente que 
ior muito tempo guardou o segrêdo 
a fabricação.
PRE-AMPLIFICADOR. aparelho ele- 

rônico cuja função é receber e am- 
úiar um impulso elétrico bastante 
xaco até o ponto em que êle possa 
er captado e posteriormente aumen- 
ado num amplificador. (V. êste). 
Componente básico de um sistema de 
ílta fidelidade (V. êste), o pre-ampli- 
ficador exerce ainda a função de con
trolador das falhas eventuais existen
tes na gravação e na cápsula do pick- 
-up, (V. equalizações). Dentre os me
lhores pre-amplificadores existentes, 
pode-se citar os seguintes: Fisher, 
Macintosh, H. H. Scott.

PREAMBULO, sinônimo, seg. Pe- 
drell, de prelúdio; antigam. de fan
tasia.

PREFÁCIO, "belíssimo hino de lou
vor e ação de graças, em todos os ritos 
o qual é uma introdução ao ato da 
Consagração.” (Rõwer). É neste can
to litúrg., de melodia particularm. ele
vada e valiosa, que o celebrante con
vida os anjos do Céu e os homens da 
Terra a louvar e agradecer com êle 
a Deus.

O p. não é o mesmo em tôdas as 
missas, embora o inicio e o fim sejam 
sempre idênticos. Há p. próprio para 
o Natal, a Epifania, Quaresma, Paixão, 
Páscoa, Ascensão, Pentecostes, SS. 
Trindade, Cristo-Rei, Coração de Jesus, 
Nossa Senhora, Apóstolos, S. José e 
Missa dos defuntos. Para as outras 
Missas há um p. comum. Várias Or
dens têm p. próprio de seu fundador 
(S. Bento, S. Francisco, S. Domin
gos. etc.).

A melodia geralm., tem um tom 
simples, e outro solene, e parece da
tar dos tempos mais antigos, tendo 
tido calorosos elogios de grandes mes
tres.

PREGÃO, a) proclamação públ. mui
tas vêzes precedida de sons de clarim, 
tambor, etc.; — b) "os PREGOES da 
rua são vozes ou pequenas melodias 
com que os vendedores ambulantes

anunciam a sua mercadoria”, dlstin- 
guindo-se “os individuais... de melo
dias conhecidas, entre nós, de embo
ladas, modinhas, maxixes, sambas e 
até de árias vulgarizadas; e os genéri
cos que são utilizados por todos os 
vendedores do mesmo artigo, como os 
vassoureiros, compradores de garrafas 
vazias no Rio d. J.” (Ren. de Almeida, 
Hlst. da Mús. Br., p. 89).

PREGHIERA, it„ oração.
PRELÚDIO, praeludium, lat., Vors- 

piel, al., introdução adequada para o 
canto na igreja; para coros, sinf., ópe
ras, etc.

PREPARAÇAO, a) consonância que 
precede uma dissonância, para tornar 
esta mais aceitável; — b) estudo e 
exercício, remotos e últimos, indispen
sáveis ao músico consciencioso.

PRESARCUIS VINA, espécie de alaú
de aperfeiçoado, nas índias, com dois 
cabos, um dos quais termina em meio 
cabaço redondo; o seg. não tem caixa 
de ressonância própria; cada cabo, 
com 16 divisões, tem 5 cordas, que são 
tocadas ccm palheta.

PRESBYTER, gr., sacerdote; — 
PRESBYTÉRIO, o lugar em redor do 
altar-mor das igrejas. "O Concílio Bra- 
carense chama ao Presbyterio Sanc- 
tuarium altaris; no Concílio Turonen- 
se êste mesmo lugar é chamado San- 
cta Sanctorum. É reservado aos sacer
dotes e clérigos, e ao côro litúrglco, 
mesmo que nêle existam elementos 
leigos, dos quais são excluídas as se
nhoras. Assim, um côro misto, de vo
zes masculinas e femininas, não pode 
nunca cantar no pr„ privativo do 
clero.

PRESÉPIO, "Pr. chamamos a huas 
representações das circunstâncias do 
Nascimento de Christo Senhor nosso 
com figuras vivas, ou ao vivo, em ca
sas particulares, ou nas Igrejas” (Blu- 
teau).

A colocação de pr. nas Igrejas por 
sua vez influiu no caráter pastoral 
das músicas sacras e das peças do ór
gão, embora o canto gregoriano não 
se deixe influir por êles.
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prestante

Os pr. Inspiraram inúmercs com
positores, não poucos doa quais escre
veram peças inteiras em forma de ora
tórios, cantatas ou outros semelhan
tes, sem exceção dos grd. mestres.

PRESTANTE, fr„ registro de órgão 
que serve de base rara a afinação dos 
outros; — v. doúblette.

PRESTISSEMO, it„ muito depressa;
— PRESTO, lt., depressa.

PRESSUS, lat., neuma gregor., con
sistindo em duas notas da mesma al
tura e sôbre a mesma silaba que, no 
canto, são unidas, levando o acento;
— distinguem-se p. maior e p. menor, 
v. muma 29.°, 30.°.

PREVENÇÃO, v. abono.
PRIÈRE, fr , oração.
PRIMA, lat., a) prlm. das horas me

nores do Oficio Divino, a oração de 
manhã dos clérigos; é de duas partes, 
sendo a prim. análoga à das demais 
horas canônicas, com hino e em geral 
3 salmos; a seg. parte consta da leitu
ra ou do canto do martirológio do dia 
e de várias orações e invocações;

b) prima é também o nome da prim. 
corda, a mais aguda do violino, vio
loncelo, etc.;

c) em composições para piano a 4 
mãos, p. significa a parte da melodia;

d) p. buffa, it., a soprano principal 
da ópera dêsse gênero; — p. dona, 
it., a soprano absoluta, prim. das pri
meiras; — p. volta, it., a primeira vez.

PRIMEIRA, dous sons no mesmo de
grau. A p. ou é natural, como dó, dó, 
e então não se reputa intervalo... ou 
e aumentado, como dó. dó sustenido, 
e em tal caso conta-se entre os inter
valos. Isto não obstante, a p. é geralm. 
classificada como intervalo, já porque 
aparece quase sempre em lugar da 
oitava, já  por causa da p. aumentada 
que pertence aos intervalos. Chama-se 
também uníssono.” (Fétls).

PRIMEIRA VISTA À — à livre ou- 
vert, fr., diz-se da execução imediata 
de peça nunca vista nem ouvida.

PRIMITIVOS E A SUA MÚSICA, OS
— Em seu estudo A música primitiva.

publicada na rev. Música Sacra. Pe 
trópolls, 1943, o padre José Marli
S.V .D ., examinou em l.° lugar a ori 
gem e gênese da mús. instrumental 
vccal e da dança. O homem é o únicc 
a exprimir sentimentos pelo ritmo e 
variações sempre novas do canto, não' 
se limitando a êste, mas inventando 
instr. musicais. Jubal, descendente de 
Adão, "foi pai dos tocadores de cítara 
e órgão (Qén. 4, 21). Mostram os po
vos mais diferentes, índios, pigmeus, 
etc., que "o caráter da mús., do can
to, da dança primitiva, é sacral, e a 
mús. primitiva serve para exprimir 
os sentimentos da alma naturalm. re
ligiosa para com a sua divindade.” A 
gênese "compreende três fases: 1.°) 
oração simples; 2.°) à oração unem- 
se gestos e poses; 3.°) a oração torna- 
se ritmada por influência dos gestos 
(danças) e poses. Temos ai o prim. 
canto sacro".

No ritmo predomina o tempo sim
ples binário; o elemento melódico pos
sui variedade; de harmonia e contra
ponto só há rudimentos. “Além da he- 
terofonia notam-se: 1.° o uso frequen
te de quintas justas ôcas e de quartas 
justas ôcas; — 2.° paralelas de segun
das, respectlvam. nonas, com a maior 
sem cerimônia; — 3.° a ausência fre
quente de meios tons e o uso de quar
tos de tons. Nos canons deparamos 
com paralelas de terças e décimas.”

“Uma das características dá mús. 
primitiva é o seu caráter primária e 
originàriam. sacral... A mús. profana 
é de origem secundária e derivada. O 
mesmo diga-se da dança” .

O mais primtivo dos instr. são as 
próprias mãos que, batendo palmas, 
marcavam o compasso, surgindo dai 
os instrumentos chamados por M. Ko- 
linski de idiofônicos: o sok yet (dois 
pedaços de madeira, um em cada 
mão) dos pigmeus de Malaca; o ding 
teng khing, socador de bambú, a subs
tituir o bater dos pés, original dos 
mesmos pigmeus, mas espalhado na 
África e trazido para o Brasil nos na* 
vlos negreiros.

www.obrascatolicas.com



procissão

Do segundo grupo: membrafônicos, 
iom percussão duma membrana, são: 
o curugú dos índios, o curuqui, o vapi 
ou vatapí, troncos de pàu leve e ocado, 
etc. — Pertencem ao 3.° grupo; corâo- 
fónicos os instrum. com cordas de fi
bras vegetais ou animais, desde o arco 
com corda retesada até o uricungo 
africano, com cuia oval no centro do 
arco.

Do 4.° grupo, aerofônicos, mais ve
lho e mais variado, é a flauta: os 
tschiniloi ou salet dos pigmeus de Ma- 
laca; os tsinhali, hait-tea-taça ou 
pru dos nossos aborígenes; a flauta 
de Pan, syrinx dos índios.

Nas escalas áos p. distinguem-se: 
1.°) a trifônica, de 3 sons nem sem
pre iguais aos da nossa escala; está 
pouco espalhada, encontrando-se en
tre os índios da Amér. central; — 2.°) 
a tetrafônica, de 4 sons, é usada no 
arquipélago de Salomão, na Ásia 
oriental, fndla Brit. e Indonésia; —
3.°) a pentafônica com o tritono (si, 
la, sol, fa, ré ), menos comum, em uso 
na ilha de Bornéo e em parte do ar
quipélago de Salomão; — 5.°) a pen- 
tafónica sem meios tons, encontrada 
"ainda na música atual chinêsa, japo- 
nêsa e indiana, donde o sistema irra- 
diou-se para música dos povos eura- 
siátlcos pastoris e dos Mundas na Ín
dia Britânica".

A exemplo do canto greg., a origem 
e finalidade da mús. primitiva é reli
giosa, o ritmo livre, com a absoluta 
predominância do elemento melódico. 
O P. José Maria termina seu estudo: 
“Êsse homem é portador de um dogma 
simples, mas sadio (monoteísmo), de 
uma ética assaz elevada (monogamia, 
castidade preconjugal), respeito da 
propriedade alheia, veracidade, etcJ. 
Isso leva-o a prestar culto exterior 
ao seu Nume Supremo... E o instr. 
por êle empregado para êsse fim é a 
mús., dança, canto; mús. instrumen
tal com caráter secundário como melo 
para acentuar os dois primeiros."

PRINCESA MAGALONA “é a noiva 
fiel, a desposada virgem que aguarda, 
anos e anos, obstinadam. a volta do 
companheiro arrebatado” (Câmara 
Cascudo, Vaqueiros e Cantadores), fi 
com Donzela Teoáora e Imperatriz 
Porcina, um dos “três romances que 
todo o sertão conhece.” Outros edito
res do norte substituíram o nome Ma- 
galona por Beatriz (com o conde Pe
dro) .

PRINCIPAL, a) a parte mais salien
te duma peça, dum estudo, entre os 
Instr. ou as vozes;

b) parte concertante, entre as co
muns: assim: violino p., flauta p., en
tre instr. de acompanhamento;

c) importante registro de órgão.
PRIOR. “Em certas Rellgioens, como

a dos Carmelitas, Cartuxos, & c. he 
o Superior do Convento. Na Religião 
dos Conegos Regrantes ha Prior mor, 
& Pr. Crasteiro... O Prelado de S. 
Cruz de Coimbra se chama Prior, & 
não Abbade... Em alg. Conventos he 
a primeyra pessoa, abayxo do Abbade.” 
(Bluteau).

Muitos pr. têm méritos iguais pela 
proteção à mús. (e outras belas artes), 
aos dos abades; v. abade.

PROCESSIONAL, relativo à procis
são; — PROCESSIONÁRIO, livros de 
orações e cantos para procissões; — 
Processianale Fratrum Minorum Se- 
raphlci Ordinls S. P. Franciscl Con- 
ventualium Almae provinciae Colo- 
nlensis... a R. P. Francisco Wisslngh 
eiusdem Ordinls Maglstro Novitiorum. 
Editio Tertia. Colonlae Agrippinae, 
1748 (da Blbliot. do Conv. de S. Ant.°, 
R io).

PROCISSÃO, solene préstito relig. 
de clero e povo lltúrgica ou quase Ut„ 
ordinária (em certos dias) ou extra
ordinária; fazem-se desde os prim. 
séc. do cristianismo; concordam em 
substância, com o que, no século 5, 
se chamava de estações.

A p. das candeias com velas acesas, 
é feita na festa da Purificação de N.
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Senhora, 2 de fevereiro; — a das ro- 
gações, com o canto da Ladainha de

“As primeiras festas da Igreja” .
Seth, O Brasil pela imagem (recorte) 

Todos os Santos, nos três últimos dias 
antes da Ascensão; — a de Corpus 
Christi com o SS. Sacramento, adora
do publicamente; — a de S. Marcos 
no dia 25 de abril, com o canto da La
dainha de Todos os Santos; — a de 
Ramos, no domingo dêste nome, com 
cerimônias e cantos impressionantes

Cistercienses da Abadia de Orval 
(sêlo belga), 

diante da porta fechada da igreja e 
depois da entrada; — p. de rasoura 
“ (rasoura de raso=plano. simples), 
uma p. simples, sòmente em volta da 
igreja" (Rõwer).

PROÉROSIES. fr., danças relig. a 
Ceres, na Grécia antiga.

PROFANA, música eposta à sacra, 
sendo esta definida por Pedro Wagner 
(Einführung in die kathol. Kirchen
musik) : “É mús. sacra aquela que, na 
sua inspiração e nas suas formas, cor
responde a seus fins litúrgicos e às 
normas estabelecidas pela Igreja; — 
é profana a que não possui essas qua
lidades ou, do principio, é destinada 
para ser ouvida fora da casa de Deus."

PROFECIAS, 12 longas leituras reci
tadas em canto singelo no Sábado de 
Aleluia; são tão extensas, porque an- 
tlgam., durante elas, se davam as últ. 
instruções aos catecúmenos que iam 
ser batizados.

PROFESSOR, mestre; o cargo e tí
tulo de p. em vários paises é regulado 
pela legislação; em todo o caso, o exer
cício é questão de consciência.

PROFISSÃO, emprêgo, meio de vi
da; a p. musical, desde séculos, em vá
rios paises só pode ser exercida por 
membros da resp. corporação de classe.

PROGRAMA, a) plano; ordem em 
que seguem as mús. do concêrto; o 
p., muitas vêzes, define o artista;

b) disposições adequadas para o en
sino, com a conveniente distribuição 
das matérias;

c) — música de p. (Programm-Mu
sik, al.) =mús. descritiva.

PROGRESSÃO, marcha harmônica; 
reprodução simétrica, ascendente ou 
descendente., de um desenho melódico 
ou de um grupo de acordes; leva, no 
1.° caso, o nome de p. melódica; no 2.°, 
de p. harmônica. — Em al. Sequem.

PROLAÇAO, a) duração dos sons;
b) antigam. semibreve; sendo esta 

de 3 semínimas, tinha o nome de p. 
maior; quando de 2, chamava-se p. 
menor; esta não levava sinal; aquela 
tinha por cima da nota um ponto em 
circulo ou meio circulo, chamado pon
to de p.

PROLOGO, introdução de ópera, etc.
PROLONGAÇAO. PROLONGAMEN

TO, a) conservação duma nota de 
acorde na harmonia seguinte, onde 
pode tornar-se dissonante, tendendo à 
sua resolução; (Agnello França: Pon-
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3s de Harmonia Elementar, 2.° livro 
Rio, C. Wehrs) pg. 36-63) ;
b) mecanismo no harmónio que per- 

íite continuar um som, sem que se 
íantenha abaixada a respectiva te
la; v. hormônio e abono. 
PRONÚNCIA; com a maneira de di- 

er ou cantar as palavras sem boa 
)ronúncia, qualquer que seja a língua 
lo resp. texto, não há compreensão 
por parte do ouvinte nem satisfação 
artística. Realizou-se em São Paulo, 
de 7 a 14 de julho de 1937, o Primeiro 
Congresso da Língua Nacional Canta
da que resolveu “considerar a pronún
cia carioca a mais perfeita do pais e 
propô-la como lingua-padrão a ser usa
da no teatro, na declamação e no can
to erudito do Brasil” . Confiando as 
modificações e a forma definitiva do 
anteprojeto aos Congressistas Antenor 
Nascentes, filólogo; Luís Heitor Cor- 
rêla de Azevedo, muslcólogo, e Mário 
de Andrade, representante do Depar
tamento de Cultura, obtiveram nor
mas minuciosas publicadas na Revista 
do Arquivo Municipal, n.° 39, e em 
.separata. São dignas da mais ampla 
divulgação.

NORMAS GERAIS: "São 19 as VO
GAIS da língua padrão:

A oral aberto (m á); — A oral surdo 
(da); — A nasal fechado (rã );

E oral aberto ( fé ) ; E oral fechado 
(ipê); — E oral surdo (d e); — E na
sal fechado (vem); — E nasal surdo 
(então);

I oral aberto (vil); — I oral fecha
do (cim a); — I nasal (vim );

O oral aberto (só); — O oral fecha 
do (cór); — O oral surdo (ato); — O 
nasal fechado (som); — O nasal sur
do (camondongo);

V oral aberto (sul) — U oral fecha
do (tudo); — V nasal (rum).

São 25 CONSOANTES da língua-pa- 
drão:

B oclusiva bilablal sonora (bom ); — 
B fricativa bilabial sonora (aba, 
albor);

C ou Q oclusiva velar surda (caqui);

D oclusiva dental sonora (dom ); —
D fricativa dental sonora (ido, 
brando);

F fricativa labiodeníal surda ( /ô /o ) ;
G fricativa velar sonora (papo); —

G oclusiva velar sonora (pato);
J fricativa palatal sonora (junto);
L fricativa lateral velar surda 

(final); — L fricativa lateral alveolar 
sonora (lllá);

LH fricativa lateral palatal sonora 
(.lhano) ;

M oclusiva nasal bilabial sonora 
(mamãe);

N oclusiva nasal alveolar sonora 
(ninar);

NH oclusiva nasal palatal sonora 
(Nhanhã);

P oclusiva bilabial surda (pipa);
R vibrante alveolar sonora (aro); — 

R vibrante alveolar surda (carta); — 
R fricativa alveolar sonora (flor).

S ou C ou X  fricativa alveolar surda 
(saci, cassa, caça, próximo);

T oclusiva dental surda (total);
V fricativa labiodental sonora 

(uivo);
X  ou CH fricativa palatal surda 

(xenxen, chnchú);
Z ou S fricativa alveolar sonora 

(asa, azar).
As vogais são na verdade os sons 

das palavras, e por isso devem tomar 
aproximadam. todo o tempo que du
ram os sons musicais. As consoantes 
quer precedendo, quer sucedendo à vo
gal silábica, são ruídos que se ajun
tam ao som vocálico”, devendo "ser 
articuladas com nitidez perfeita, mas 
sempre com a maior brevidade e dls- 
creção possíveis.”

"Tanto na lingua-padrão dos Cario
cas, como em geral em quase tôdas as 
pronúncias regionais cultas do Brasil, 
são mais numerosas as vogais fecha
das que as abertas,... tendência,... 
por onde já não somos Portug., senão 
os seus herdeiros” .. .

'Nota-se, segundo Sousa da Silveira, 
“uma tal ou qual tendência para a 
vogal tônica influenciar as vogais pre- 
tônicas das palavras... Se a vogal tô
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nica é fechada, fecha ou ensurdece a 
pretônica; se aberta, abre. Assim di
remos: isquecer. isquici, dever, divi, 
remete, remeto, rimiti, vãdio, sâdio, 
insálar, insdiava, insdiou, insdiarei, 
pddeiro, direção, exceção, gerâçdo, 
mordomo, de-noite, dí-día, au-pé-dd 
cama, ao-pé-dd-casa,. . .  Diremos com 
os Cariocas: adotar, pregar, (reli
giões), pêgdda; ao inverso dos Portu- 
guêses: adòtar, prégar, pégada.

Outra verificação de ordem geral é 
quanto às vogais reduzidas. Na pro
núncia padrão sistemàticamente apa
recem reduzidos e e o finais, não exis
tindo o e mudo que se observa na pro
núncia de Portugal (m’nino). Reduzi
dos, porém nunca mudos.” . .. 
"^Quando as vogais orais abertas 

ocorrem nos sons agudos e sobreagu- 
dos do registro vocal, deve-se usar um 
compromisso que consista em fechá- 
las discretamente. Quando, pelo con
trário, as vogais orais e nasais fechar 
das ocorrem nos sons graves e gra
víssimos, o compromisso a empregar 
é justamente o opôsto...

"São sistemàticam. omitidas do can
to erudito as consoantes j e  i ,  quan
do ortogràflcamente representadas 
por s ou z, ou ainda pelo x diante 
de consoante (ec A-tá tico: extático). 
. . .  em vez de "\ij livrui", ec/iperança, 
mejmo, deveremos dizer “uz livras” , 
esperança, mezmo, estático, sempre 
evitando porém qualquer excesso de 
siblllzação...

Nas expressões feitas em que entra 
a preposição de serão aceitas as apo
copes consagradas pelo uso nacional, 
mesmo não ocorrentes no texto, mas 
a que o compositor tenha dado um 
som só da melodia. Diremos, pois, copo 
dágua, estrêla-dalva, vinha-dalhos, 
fios dovos. d'alma. galinha d’Angola, 
costa d'Africa, E também viu’alma, 
mlnhft’alma, riágua, don-Ana, Sant’- 
Ana.

Nas palavras terminadas em con
soantes que não sejam I m n r s e z, 
usa-se a paragoge costumeira da lin- 
gua (sôbi por sob; Iságui por Isaac)

Sons curtos são divididos em doii 
de igual ou desigual duração, send 
dados pelas NORMAS êstes exemplos

S0b Ml - nni -
  60 ta  - Ime nso OU • mn noo.
Enquanto têrmos só regionais obe

decem à pronúncia regional, são repu
diados estrangeirlsmos de emissão e 
dicção musical, “como as vogais mu
das e paragoges depois de l ou r por- 
tuguêses; o nasal francês; as consoan
tes duplas ital., e ainda a emissão do 
rr forte nos grupos consonantals br 
cr dr /r  gr pr e tr (brruto por bruto, 
trremer por tremer).“

As NORMAS PARTICULARES não 
são menos instrutivas: "O a, tanto ar
tigo como preposição, pronome ou cra
se, é surdo e sempre o mesmo... No 
caso das crases há porém um acento 
secundário ligeiro que as diferencia, 
tornando o som, na fala. um bocado 
mais longo.”

O e da linguagem nacional frequen
tem. soa como f, Jamais porém soa com 
valor de a surdo ou nasal, como entre 
os Portuguêses. Dizemos sempre “es- 
pêlho” e não “espalho” , “tambéi” e 
não “ tambãi”. — O e tônico ccnserva 
sempre o seu valor real... O e das sí
labas postônicas não finais é sempre 
fechado. — O e final das palavras gra
ves ou esdrúxulas, quando não nasal, 
é sempre surdo, soando aproximada
mente i.

O e pretônico varia com enorme ir
regularidade. “Em geral, o e nasal
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rrdo é sistemático quando nas síla- 
as iniciais (encanto: tncanto). . .  
guando o e. nasal pretônico aparece 
lodificado por consoante anterior, é 
empre fechado (péntlar, atender). 
íos verbos como encher, enírar, em
baraçar, enganar, entender, ensinar, 
mbalar, a  tendência é para ensurde- 
imento-do e nasal... O mesmo se po- 
ierá dizer de menino, pequeno. peque- 
lino, querido, pedir, melhor, em que 
i tendência já se orienta mais fran- 
:am. para o e oral surdo, soando mi- 
nlno, piqueno, piquinino, quirido, pt- 
dir, milhor.”

As partículas em e como e, de, em. 
me, te, se, lhe. lhes, soam como e sur
do: i, di, im, mi, Ihi, Ihis.”  São exce
ções: "dê-noite, dê-manhã, côr-dê-rosa, 
pan-dé-ló, depressa, dê repente. “Aliás, 
êsse e surdo não deve ser nunca um 
verdadeiro i, como em pista, funil. Vo
gal de compromisso mais próxima do 
i que do e usar-se-á em “a) Sons rápi
dos em qualquer registro; b) Sons in
termediários e finais de palavras e 
frases, em qualquer andamento.”

"Na língua-padrão têm e fechado 
na primeira pessoa do plural do pre
térito perfeito simples do indicativo, 
os verbos dar, estar, ter, haver, trazer, 
dizer, fazer, querer, poder e pôr (pusè- 
mos, tlvémos, etc.).”

Quanto ao i, “são absolutam. repu
diadas do canto erudito as tendências 
para, em sílabas pretônlcas, trocar o 
i pelo e (déreito, mênistro), e para 
nasalizar o i oral (inlustre)."

A vogal o tônico "pode ser aberta, 
fechada ou nasal... Casos há porém, 
como “bôdas” e prlncipalm. como os 
plurais de substantivos com o fechado 
(esfòrços, bólsos) em que a pronún
cia hesita... A tendência mais nume
rosa é para a conservação do o fecha
do nesses plurais.

Nas sílabas pretônlcas, quando o o 
Inicia a palavra, êle é sempre fechado 
ou nasal (ômitlr, óstentação, óndina).

Nas sílabas pretônicas em que o o 
vem precedido de consoante, êle é 
aberto excluslvam. nos diminutivos, 
compostos e advérbios em mente, for

mados com palavras que já tenham o 
tônico aberto (sozinho, atrozmente, 
soed-boi).

Nas sílabas pretônicás precedendo o 
fonema nasal (lei que se estende ao 
o tônico) o o aparece. . .  nunca aber
to (soneca, óntem, hómem, António, 
cónego, tónico ou Toníco). Esta nor
ma se estende às flexões verbais de 
idêntica construção, fonética: tómo, 
idêntica construção fonética: tômo, 
tómas, tóma, e não teme, como em 
São Paulo.

Como a vogal e, também o se apre
senta frequentemente surdo, trocando- 
se pelo u ou melhor, por uma vogal 
de compromisso entre o o e o u. É sem
pre surdo nas partículas o (tanto arti
go como prenome) os do dos no nos 
vos e por com seus compostos que soam 
u us du dus nu nus vus pur purque 
purquanto purtanto. É ainda sempre 
surdo quando aparece em qualquer sí
laba postônlca (épuca, módu).

Em sílabas pretônlcas o o é siste- 
màticam. surdo nos hiatos (pueta, 
mueda, duente, aduecer) ou “quando 
final do primeiro elemento dum com
posto (salvu-conduto).”

O o surdo ainda aparece com fre
quência noutros casos... cuzinhar, 
cuzldo, cumer, cumpadre, bulir, dur- 
mir, muleque, murcego, currlda, pulí- 
cla, surpresa, fulhinha (calendário, em 
oposição a folhinha, diminutivo de fô- 
lha), curplnho (peça da indumentá
ria feminina, em oposição a corpinho, 
diminutivo de corpo), mucambo, bu- 
neca, curuja, puslção, lumbriga, engu- 
llr, puente, expuente."

Vogal de compromisso mais próxi
ma do u que do o é usada em: a) Sons 
rápidos em qualquer registro; — b) 
sons intermediários ou finais de pala
vras ou frases, em qualquer andamen
to; — c) na palavra “com”, quando 
ocorrente em sons rápidos.

A vogal u não apresenta peculiari
dades” . ..

Nos casos de nasalização da sílaba, 
há que observar especialmente as duas 
vogais intermediárias das duas séries 
a-E-i e a-O-u. Ambas formam nitida-
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mente ditongos com suas vogais de 
compromisso, o e com o i, e o o com o 
u: seim, tambeim, bõum ... A diton- 
gação de nasais pelo agrupamento de 
vogais diferentes atinge ainda as sí
labas postônicas nos casos de ã e e. 
Escrevemos amam, estendem, mas 
pronunciamos amãu, estenãli."

Na pronúncia inculta ou desleixada, 
'o u  surge ditongando-se ao u (anlmau 
por animal) e ao i (rapdiz, atrais). 
As vogais e, o e u ditonga m-se com o 
i (péis, retrõis, \ú:z) .”

p m -rn
ma) «

Quanto aos ditongos, um exemplo 
esclarece a pronúncia:

“Convém notar — aconselham as 
NORMAS — que tais subdivisões teó
ricas, meramente normativas, nunca 
deverão receber uma execução rigida
mente matemática no canto. São ape
nas guias de emissão da boa pronún
cia cantada, que ao cantor compete 
aplicar sem dureza e com naturali
dade.*’

A execução de ditongos crescentes 
é esta:

canto-. execução:

(dú-)zia
(Sér-)glo

quié(-to)
(tá-) bua 

qual 
vió(-la) 
miô(-lo) 
sué(-ter) 
moi(-nho)

(dú)zi-a 
(Sér) gl-u 

qui-é(-tu) 
(tá-) bu-á 

qu-al 
vi-ó(-la) 
ml-ô(-lu) 
su-é(ter) 
mu-i(-nho)

O ditongo ai "apresenta uma vaga 
tendência para se transformar em êi 
nalgumas palavras” ; <zu tende a trans
formar-se em ou; — ao deve ser assi

milado a au; — ão ê pronunciada cc 
mo ãu.

“Na dicção cantada do ão tônico en 
dois sons melódicos... usa-se o pro 
longamento do ã, para que o dltongc 
ressalve a sua integridade fonética:

co -ri -cá- áO
“A tendência para converter o fone

ma OTO em ão (bom: bão) é repudia
da.”

Não deve ser suprimido o i do di
tongo êi (béjo por beijo, mantéga, 
quéjo).

Os ditongos ói e ou "se trocam mui
tas vêzes um pelo outro parecendo a 
pronúncia nacional querer cuidadosa
mente contrariar a portuguêsa. No 
Brasil estão generallzadam. fixados os 
vocábulos ouro, lavoura, outro, vin
douro, matadouro, loucura, louco, es
touro, assim como dois, doido, oito, de
zoito, oitava, coiteiro, foice, afoito, 
açoite, acoitar, biscoito, toiclnho, noi
te, moita, coisa.

No HIATO éa “acrescenta-se um i 
à vogal tônica (idéia, européia, assem
bléia).” Nos hiatos ea e eão “o e sôa 
sistematicamente surdo (rial, tiatro, 
lião.”

Nos hiatos aia, aio, êia, êio, ia, io, 
óia, óio, ôia, ôio, úia, úio é prolongado 
levem, o i (sál-ia, mái-io, fêi-a. Em 
otí, o o sôa sempre surdo (muágem, 
puáia).

Das observações sôbre as consoantes 
destaca-se uma sôbre o s: “Emobra o 
s com valor de j ou x  da lingua-padrão 
tenha sido recusado para o canto eru
dito, dois casos há, em que essa pro
núncia é aconselhável... É quando o 
s vem diante de j (ge ou gi) ou de x 
(ch), casos em que na pronúncia da 
lingua-padrão êle é assimilado (A. 
Nascentes, p. 44): "u-j-arros” por "os 
jarros", “a-g-ira-fas” por “as girafas” , 
“a-ch-aves" por “as chaves” , “u-x- 
enxéns” por “os xenxens” .

Evidentemente é regra, cuja aplica
ção exige muita discreção. No entan-
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o, é importante a que segue: “O s 
nterno que o povo do Brasil tende a 
.ransformar em j (quaje por quasi) é 
mèrgicamente repudiado pelo canto 
jrudlto.”

Nos grupos consonantais, “a primei
ra consoante do grupo (ou as duas 
primeiras nos agrupamentos terná
rios) deve ser conceltualmente conce
bida pelo cantor como se fôsse uma 
apoiadura rapidíssima, e as mais das 
vêzes multo nitida. A apoiadura per
tence ao som, quando o grupo conso- 
nântico ocorrer dentro da sílaba, ou 
pertence ao som anterior e consequen-

f-ld - g • rd -Ci A -s c d -s - :; -â

temente lhe tomará parte do valor 
rítmico, se o grupo derivar do embate 
de sílabas ou palavras:

"O grupo consonantal sc diante de 
e ou i, ainda conservado ortografica
mente, não é nacional e não. aparece
rá no canto erudito (nacer e não nas
cer).

O r antecedido de outra consoante 
pertencente à mesma sílaba, tem sem
pre valor brando... (brando e não 
brrando). Se a primeira consoante 
pertence à sílaba anterior, o r tem 
valor forte (abaZ-roar).

A tendência para as epênteses... 
que intercala um e surdo e às vêzes fe
chado nos grupos bc (obicecado), bd 
(obicJurar), bj (obifeto), bn (abmega- 
do), bs (abissoluto), bt (obiter), bv 
(óbtvio), cç (lnfequtção), em (áqui- 
me), en (kquine), ct (inf équito) , dj 
(adijacente), dm (adimirar), dn (adi- 
nato), dv (adtvogado e adeuogado) 
gm (prapuímática), gn (ipuinorar), 
mn (minemônica), pç (recepição), pn 
(píneumátlco), pt (ecépito), cs (fíquis- 
so por fixo), tm (afimosfera) evita- 
se quanto a exagêro da vogal acres
centada. Mas deve ser aplicada com 
muita discreção pelo cantor, pois re
presenta uma normalidade da língua

nacional e uma das suas diferenças 
sensíveis em relação ao português dos 
Portuguêses.”

Talvez não seja inconveniente sub
linhar o aviso contra todo o exagêro 
da vogal acrescentada, para não têr- 
mos, um dia, mais uma reforma orto
gráfica “de acôrdo com a maneira 
de falar ou cantar” .

As resoluções do Congresso em S. 
Paulo, aliás, acrescentam sensatamen
te: “A fixação destas normas não im
plica de forma alguma a fixação defi
nitiva e lrrecorrível da fonética da lín- 
gua-padrão. Por isso mesmo foram 
elas chamadas “normas” e não “ leis”.”

“Na última sessão de plenário do 
PRIMEIRO CONGRESSO DA LÍN
GUA NACIONAL CANTADA ficou re
solvido realizar-se em 1942, na cidade 
do Rio de Janeiro, um Segundo Con
gresso idêntico, se possível sob a dire
ta e oficial autoridade do MINISTÉ
RIO DA EDUCAÇAO, a fim de serem 
homologadas oficialmente as decisões 
de agora e corrigidas as que a maior 
experiência do tempo assim aconse
lhar.”

A guerra mundial obrigou a adiar 
êsse Segundo Congresso, marcado de
pois para Julho de 1946, mas não rea
lizado na época prevista.

PROPAGANDA E MÚSICA — Abs
traindo da p. de obras musicais, tea
tros, autores, instr. etc., a p. nos ter
renos mais diferentes se serve da mús., 
seja para fins elevados, sociais, pa
trióticos, seja para intuitos comerciais, 
políticos, partidários, etc. Reclames e 
anúncios, em escala larga, servem-se 
de desenhos e reproduções de instr., 
etc.; — selos postais chamam aten
ções e simpatias para músicos e obras; 
— films musicados popularizam auto
res e composições (como a "Sinfonia 
inacabada” de Schubert); — solistas, 
professores, quartetos, coros, compa
nhias teatrais e orquestras criam no
vas relações e ganham amizades; — 
artigos na imprensa, revistas, livros, 
conferências, concertos e ciclos intei
ros de obras completam a eficiência
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N

próxim o

.a p. que pode trazer bênçãos e pre- 
uízos reais.
PROPORÇÃO, relação entre as par

es duma música ou execução, dum 
nstr., etc.; satisfaz quando adequada; 
lesagrada quando, sem motivo, fôr 
nuito desigual; — PROPORCIONAL, 
ie acôrdo com as partes ou coisas, con

junto, ambiente, etc.
PROPRIEDADE, a) pertença ou di

reito legitimo; a p. de composições 
musicais e de suas edições é protegi
da pela legislação internac.;. v. direi
tos autorais.

b) maneira diferente de denomina
ção das notas na mutança (v. esta), 
havendo a p. de bemol, a de bequadro 
e a de natura.

PROSA, a) forma natural da fala, 
por oposição ao verso; b) seqüência; 
v. esta.

PROSCÊNIO, frente do palco; por 
extensão: palco onde se representa, 
canta ou toca.

PROSÓDIA, a) pronúncia das pala
vras e sua boa ligação com a melodia 
e os respectivos acentos; v. pronúncia;

b) na música lnstr.: boa articulação 
e acentuação; fraseado correto;

c) nos gregos: canto de marcha dos 
cortejos aos templos.

PROTESTANTISMO E MÚSICA — 
O admirável dicionário enciclop. Der 
Grosse Herder (O Grande Herder), de 
orientação católica, depois de se 
ocupar em 9 colunas e tanto, sem pre
venções, mas com franqueza, com o 
pr.. resume seu juízo como segue: "A 
história do pr. apresenta um quadro 
de incessantes tensões, oposições e di
visões internas, consequência necessá
ria do falso princípio formal e mate
rial que, ambos, tem sua última fonte 
na evolução intelectual e esoiritual de 
Lutero. A ansiedade d’alma" levou Lu- 
tero à idéia da exclusiva ação de Deus 
na salvação humana, fazendo-o ler na 
Bíblia uma justificação dessa doutri
na. A recusa duma autoridade objeti
va da Igreja sôbre o indivíduo tinha

que transformar a separação da Igre
ja em divisões cada vez maiores. Assim 
mesmo, o pr., apesar da desunião, con
tribuiu vallosam., com o que conser
vou de bens verdadeiram. cristãos 
para a cristandade e a civilização 
cristã” . ..

A reforma elevou o canto sacro po
pular à parte principal de sua litur
gia, e em 1524, Lutero publicou sua 
prim. coleção de cânticos sacros, dos 
quais os melhores provinham dos ca
tólicos; aumentou o número de estro
fes e alterou o que não correspondia 
à sua doutrina.

Os católicos, na reação, passaram 
a editar hinários próprios, dos quais o 
1.°, de Vehe, data de 1537. Ainda hoje 
ha cânticos sacros comuns, cantados 
por ambos, cat. e protest., como Christ 
ist erstanden; Grösser Gott, wir loben 
dich; Ich will dich lieben, meins Stär
ke; Mitten in dem Leben sind; O 
Haupt voll Blut und Wunden (nosso 
eomovente ó  face ■amortecida) ;  Vom 
Himmel hoch.

Na literatura de órgão, os pr. se glo
riam de J. S. Bach, gigante, cujas 
obras, na maior parte, são tocadas 
também nas igrejas católicas. A ati
tude dos catol. para com (não: o pro
testantismo, mas, os protestantes) foi 
definida pelo S. Padre: “São nossos 
Irmãos em Cristo que andam em ca
minho errado."

PROTHESIS, gr., nome da mesa 
com a matéria do sacrifício no rito 
bizantino.

PROTOFONIA, prelúdio, introdução.
PROTOS CHRÓNOS, gr., v. pausa.
PROVA, documento justificativo, 

demonstração, exercício escolar.
PRÓXIMO, vizinho, imediato; tons 

p. são aquêles que têm o mesmo núm. 
de acidentes ou diferem num só; 
assim, dó tem como tom p.: lá menor, 
sói maior, mi menor, fá maior, ré me
nor, quer dizer: cada tom tem 5 pró
ximos.
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PSALMELLUS, nome do Graduale 
no rito ambroslano.

PSALMISTA, lat., v. salmista; PSAL- 
MUS, lat., v. salmo.

PSANTERIN. saltério ou alaúde bí
blico.

PÙ ou MBU, sonido, ruído (P. Mon
toya) .

PUA, bico, ponta aguçada, utilizada 
em instrumentos de corda.

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE MUSICOLOGIE, de 
vários editores, a) MONUMENTS: 1° 
Rokseih, Deux livres d’orgue parus 
chez Pierre Attaingnant; — 2.° Saint- 
Fois. Oeuvres inédites de Beethoven; 
— 3.°-5.° L. de la Laurencie, Chansons 
au luth et airs de cour; — 5.° Rokseth, 
Treize Motets pour orgue; — 6.° e 7.° 
Tessier, La Rhétorique des dieux, de 
Denis Gaultier; — 8.° Roesgen-Cham- 
pion, J. H. D’Anglebert, Pièces de Cla
vecin; 9.° Pincherle, J. C. de Mondon- 
ville, Pièces de Clavecin avec accomp. 
de violon, c° 1730; — 10.° Gastoué, Le 
Manuscrit... d’apt, séc. 14 a 15;

DOCUMENTS: 1.® e 2.° de la Lau
rencie, Inventaire du fonds Blanche- 
ton de la Blblloth. du Conserv. de Mu
sique de Paris; — 3.° e 4.® Mélanges 
offerts à M. L. de la Laurencie; — 5.° 
e 6.® Dufourcq. Documents inédites re
latifs à l’orgue français; — 7.° de la 
Laurencie, Gastoué, Catalogue des li
vres de mus. de la Biblioth. de l’Arse
nal à Paris; — 8.° Thibault, Perceau, 
Bibliographie des poésies de P. de 
Ronsart mises en musique au 16e 
siècle.

PUBLICIDADE E MÚSICA. O agen-' 
ciador de anúncios, de há muito foi 
substituído por escritórios e emprêsas 
de publicidade, quer se trate da pro
paganda de produtos comerciais, quer 
do lançamento de Idéias, etc. Anúncios 
e cartazes recorrem à música, com 
perfeita naturalidade, a) quando vi
sam “lançar” um artista ou uma obra,

ou fazer propaganda per um concê) 
to. etc.;

b) agem também em qualquer outre 
terreno, servindo-se da predileção do: 
espíritos cultos e das massas pela mú
sica. Um simples olhar para os anún
cios dos jornais e para os cartazes nas 
ruas e praças públicas, mostra o mun
do de variantes na aplicação de ele-( 
mentos musicais à vulgarização de 
marcas ou produtos industriais, desde 
o sabão e a garrafa de vinho, até a 
casa mobiliada, à fundação dum novo 
bairro ou longas viagens pitorescas; 
flautas e clarins, orquestras inteiras, 
animais como instrumentistas ou can
tores, tudo tem que servir aos ditos 
fins; o estudo pormenorizado dêsse as
sunto ocuparia volumosa monografia;

c) ocupam papel de relêvo as esta
ções de rádio, quer emoldurem a "ma
téria paga” por peças de mús. apro
priadas, quer ofereçam audições es
peciais a determinada hora. ou se fa
çam lembrar, aos mais cultos, por pro
gramas superiores.

PÚBLICO, a) auditório, povo; — b) 
notório, geral, comum.

PUBLIKATIONEN ÄLTERER MU
SIK, de vários editores. Ludwig, Guil- 
laume de Machaut, Musikalische Wer
ke; — Plamenac, Johannes Ockeghem, 
Sämtliche Werke; — Sehr ade, Luys 
Milan, Libro de muslca; — Zenck, 
Sixtus Dietrich, Ein Beitrag... zur Mu
sikanschauung; Eisstein, Luca Maren- 
zio, Madrigals; — P. Wagner, Das Gra
duale der Thomaskirche; — Schwarte, 
Ottaviano Petrucci, “Frottole” ; — 
Zenck, Adrian Willaert, Sämtliche 
Werke.

PUBLIKATIONEN ÄLTERER, PRA
KTISCHER UND THEORETISCHER 
MUSIKWERKE, p. Eitner; 20.° Agrí
cola, Muslca Instrumentalis deutsch, 
1528; — 22.° Burgk, Geistliche Lie
der u. Passion; — 10.° Caccini, Euri- 
dice; — 12.® Cavalli, Glasone; — 12.® 
Cesti, La Dori; — 23.® 60 Chansons
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des 16. Jahrh. (Attaingnant); — 24.° 
Dressier, Motetten; — 21.° Eccard, 
Neue geistl, u. weltl. Lieder, 1589; — 
8.® Finck, Lieder u. Motetten; — 29.° 
Förster, Frische teutsche Lledleln; — 
10.° Ai. da Gagliano, Daine; — 16.° 
Glarean, Dodekachordon; — 15.° Hass- 

i zcr, Lustgarten; — fl.° Josquin, Obras 
escolhidas; — 18.° Keiser, Prinz Jo
delet; — 25.° Lange. Motetten; — 27.° 
Leclair, 12 sonatas para violino e bai
xo cifrado, 1732; — 14.° Lully, Armi- 
de; — 10.° Monteverdi, Orfeo; — 9.° 
Oeglin, Liederbuch, 1512; — l.°-4.° 
Ott, Liederbuch, 1544; — 13.° Praeto- 
rius, Syntagma Musicum; — 19.° Reg- 
nart, Vilanellen; — 14.° A. Scarlatti, 
La Rosaura; — 5.° A. Schúbiger, Mu
sikalische Spicileglen; — 17.° Schür- 
mann, Ludwig, d. Fromme; — 26.° Vec
chio, L’Amflparnasso; — 11.° Virdung, 
Musica getutscht, 1511; — 7.° Walter, 
Wlttemberglsch geistlich Gesangbuch, 
1524; — 28.° Zeuner, 82 geistl. Kir
chenlieder.

PUCKHAWAY, tambor da índia, de 
caixa ligeiramente elíptica, golpeado 
de ambos os lados com baquetas com 
bola de cautchouc.

PUENTE, PUENTECILLO, it. cavale
te; v. êste.

PUERIL, flauta na Grécia ant. para 
acompanhar crianças.

PUITA, "espécie de tambor indíge
na, formado por um pedaço de tronco 
grosso ôco, tendo uma das bases co
berta por uma pele de animal, bem 
ressequida, e furada no melo. Atra- 
vessam-na por um peq. atilho também 
de couro, e atam-lhe por dentro um 
pau áspero. Produzem uma espécie de 
troar monótono e feio, correndo os 
dedos úmidos pelo pau Interior que,

assim manejado, imprime à pele um 
movimento vibratório. Sôbre êste tipo 
constroem outros instr. que produzem 
roncos mais ou menos agudos." (La- 
dislau Batalha, Angola).

PULADINHO, v. tanguinho. 
PULGARILLAS, esp., castanholas de 

certas províncias da Espanha.
PULSAR, esp., v. rocar.
PULT, al., estante.
PULULU, peq. flautim dos índios 

kollas; o som parece-se com o da oca- 
rlna.

PUNCTUM, lat., a) nota; daí: con
traponto, nota contra nota; b) figu
ra simples do canto gregor.; v. neuma.

PUNTA, it., ponta; p. d’arco. p. âell'- 
arco, execução com a ponta do arco. 

PUNTATO, it., destacado.
PUNTO, it., ponto, nota.
PUPITRE, fr., facistol, atril, estante. 
PURACI ou MURACI, dança dos ín

dios.
PURAHEI, v. porahei.
PURGATÓRIO, "o logar em que as 

almas dos justos defuntos padecem 
as penas devidas aos peccados, dós 
quaes não fizeram íntegra penitência 
neste mundo” (Bluteau); v. exéquias 
e mês de novembro.

PURIFICAÇÃO DE N. SENHORA, v. 
Candeias.

PYBEN ou PIBAU, ant. cornamusa 
dos galos e velques, com odre de pele 
de cabra e dois tubos, dos quais um 
para a melodia, o outro para o acom
panhamento.

PYKREA, grande flauta dupla na 
Grécia antiga.

PYLADEIOS, gr., grande dança trá
gica dos gregos antigos.

PYRRBICOS, gr., cantos e danças 
de guerra, entre os gregos.
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QACIDA. elegia relig.; v. Arábia mu

sical (Maghréb).
QADDADA, orifícios da flauta etíope 

embiltá; v. Abessínia.
QADRIAT ÇEN’À ou QUADRIAT 

ZENDANI. formas musicais árabes; v. 
Arábia-Argélia 6.°.

QÂKEL, instr. ruidoso da Abessínia. 
formado dum pedaço de couro coloca
do no reverso da m io e no qual se 
adaptam quizos de ferro, de forma 
alongada; com anéis igualmente de 
ferro.

QAND, bucina etíope, de chifre de 
vaca.

QANDÁ, KABARO, peq. tamboril da 
Abessínia (v. esta).

QANON. QANOUM, QUANON, espé
cie de saltério árabe, com 75 cordas 
de tripa, afinadas, às três e três, em 
escala diatónica e tocado com palheta 
de tartaruga, entalada entre o dedo e 
um anel ou dedal sem fundo. Difun
dido entre os muçulmanos da fndla, 
é chamado, na Bengalia, de cata tan- 
dri vina. Seg. Pedrell, o número das 
cordas é de 36, na extensão de 5 oita
vas, sendo as cordas graves de latão, 
as agudas de aço.

QARNATE, a) trompa de chifre de 
animal; — b) trombeta, ambas bí
blicas.

QAST DJEMMÂT, a crina do arco do 
massanqo; v. Abessínia.

QATCHÈL, matraca etíope.
QEÇBA - META’EL - MEDDAH ou 

QUEÇBA-METAEL-R^NAI, ár„ flau
ta de 5 orifícios dos maghreblnos; v. 
Arábia.

QEÇÇÀID1NE. cantores de qácida; 
v. Arábia-Maghréb.

QEDÂSSÊ, oficio litúrg. da Abessí
nia; v. esta.

QERAQEB. ár.. castanholas maghre- 
binas; v. Arábia.

QERQABOU, castanholas dos negros 
(Idênticas com qeraqéb?). *

QISANGI, dança etíope; v. Abessí
nia.

QQENA. QQENACHO, QQENALI, são 
da mesma família de flautas dos ín
dios kollas, sendo a l.a de 50 cm. de 
compr., com 6 orifícios de um lado, e 
1 do lado oposto; — a 2.a mais del
gada, de 44 cm., — a 3 a com apenas 
1 % cm. de diâmetro. Tocam-se, ge- 
ralm., às duas ou três.

QUADRAGÉSIMA, lat., quaresma, 
época de 40 dias (descontados os do
mingos) de penitência, em prepara
ção à festa da ressurreição de Cristo, 
começando na quarta-feira de Cinzas. 
As Matinas, nesse tempo, têm um só 
noturno, com 9 salmos; na Missa, o 
órgão só pode ser tocado, “para apoiar 
o canto” ; para novenas e outras devo
ções populares não é proibido o órgão.

QUADRATA, forma da nota grego
riana; v. neumas.

QUADRILHA, a) contradança; v. 
Dessat: Dlctlonnaire de la danse (Pa
ris, 1895, p. 304-317);

b) música de q.; v. Ren. de Almeida, 
Hlst. da Mús. Br., p. 187-188.

QUADRIQUARTA, forma da nota 
gregoriana; v. neumas.

QUADRUPLE CROCHÊ, fr„ semi- 
fusa.

QUANG, instr. de sôpro da Indo
china.

QUARTA, intervalo de 4 graus, per
feita, chamada também justa, ou au
mentada; aquela de 2 tons e meio; 
esta de 3 tons, encontrada na escala 
diatónica só no 4.° grau (fá a si). 
Como q., é sempre dissonância; na in
versão como quinta, é consonância.

QUARTA DE NAZARDOS, reg. de 
órgão, o mesmo que quinzena.
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QUARTA E SEXTA, denominação 
do acorde na segunda inversão.

QUART DE SOUPIR, fr„ pausa de 
semicolcheia.

QUARTETO. Quartett, al., quatuor, 
fr. — a) conjunto de 4 instrumentis
tas ou cantores; q. de cordas, ou sim- 
plesm. q„ designa 1.° e 2 ° violinos, 

\viola e violoncelo; — q. de vozes pode 
ser de vozes mixtas ou iguais;

b) música para 4 vozes ou instr. A 
maior parte das obras clássicas do 
contraponto do séc. 16 foi escrita na 
forma de q., tanto as missas e mote- 
tes, quanto os Lieãer alemães, chan
sons francesas e canzonettas ital.; (as 
madrigais, na maioria, são para 5 vo
zes) ; as danças do séc. Iff a 17 igual
mente são para 4 partes. — O estilo 
a cappeUa, do séc. 17 das escolas vene
ziana e romana, para coros duplos, e 
a monodia acompanhada (ária e so
nata) por algum tempo deslocaram 
o q., mas êste, depois de ter florescido 
a composição para 3 vozes (sonata a 
3 — 2 violinos e baixo), chegou a novo 
desenvolvimento em meados do séc. 
18 em particular como q. de cordas 
(Cannabich, Maldern, Gossec, J. Chris
tian Bach, Haydn, Sachini, Mozart, Bo- 
cherlni). No século 20 tornou à acei
tação geral o q. de vozes mixtas e de 
homens só.

Há composições para conjuntos bem 
diferentes: de 4 trompas (Homquar- 
tett, a l.); de piano, violino, viola e 
violoncelo; de flauta, violino, viola e 
violoncelo, etc.

QUARTOLE, al., Quadruplet, ingl., 
conjunto de 4 notas com o mesmo va
lor como as três do compasso:

f lr j | l l ' ^ ' i iii i u  1 1 □ "lj i
A q de b) pode ser escrita também 

em semínimas.
QUARTZINK, al., v. corneta. 
QUATERNÁRIO, composto de 4 tem

pos (o compasso).
QUATRO TÊMPORAS, simplesm., 

têmporas, expressão litúrg. para dias 
de jejum, quarta e sexta-feira e sába

do em 4 épocas do ano, na l.a semana 
da quaresma, na 1.» depois de Pente
costes, em setembro e no advento. São 
' férias maiores" com formulários pró
prios de missa; no Brasil, só a últ.. no 
advento, é dia de jejum, mas sem 
abstinência. Na missa, o Ite, missa est 
é substituído pelo Benedicamus Do
mino.

QUATUOR, fi\, quarteto; v. êst;.
QUEBRO, denominação ant.. na pe

nínsula Ibérica, do mordente e gru- 
peto.

QUEDA, esp., coprifuoco, it., couvre- 
feu, fr., toque de sino que, antigamen
te, indicava a hora de recolher-se e 
de apagar o fogo.

QUENA, flauta dos índios peruanos, 
a chaina (v. esta) dos mexicanos; cos
tuma ser feita de certa cana das mon
tanhas do Peru, estando aberta dos 
dois lados e com embocadura .formada 
de lâmina retangular, cujo lado supe
rior está eliminado, sendo cortado o 
opôsto em chanfradura, como nos cla
rinetes. Os índios perfuram um cânta
ro de barro, de modo que no seu Inte
rior possam fazer ressoar os queixu
mes da q., cujo som triste, então, ex
cede tôda a Imaginação.

A q., a exemplo do yo chinês e do 
siakhachi japonês é instr. intermediá
rio entre os de bôca transversal e de 
bôca chanfrada.

QUERFLÖTE, al.. flauta transversal.
QUERO-MANA, espécie de fandango 

do Rio Ord. do Sul.
QUERPFEIFE, al, piano.
QUERST AND, al., trítono; v. êste.
QUESTO, it.. êste.
QUIÁLTERA, Orupo de três notas 

de igual valor executadas no mesmo 
tempo em que o seriam duas da mes
ma figura. É indicado pelo algarismo 
3, colocado sôbre as notas.

QUIBETE, dança dos negros do 
Brasil.

QUICUMBRE, v. negros.
QUILISMA. neuma gregor. antigam. 

de ornamento, sôbre cuja maneira de 
interpretar os autores divergem; al
guns falam em dobrado ou mordente, 
outros em trilo; para a prática do
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canto gregoriano a questão está liqui
dada, porque a Congregação Rom. deu 
normas Inequívocas, mandando pro
longar um nada a nota anterior, pas- 
sando-se levemente pelo q. para a nota 
seguinte; v. neuma 27.°, 28.°.

QUILOMBO, “o auto dos q., ainda 
hoje existente em Alagoas, recorda a 
luta sustentada nos fins do séc. 17 
contra os célêbres redutos de negros 
foragidos... Representa-se o auto 
numa praça públ., onde se armam 
duas palhoças, uma p. os caboclos, e 
outra p. os negros. Um cortejo de ne
gros atravessa a cidade até chegar 
ao local do brinquedo, onde inicia um 
batuque soturno, indo o rei e a rainha 
ocupar seus tronos numa das palho
ças, cercados de tôda uma côrte. E 
ficam os pretos dançando e cantan
do. .. De outro lado, também em cor
tejo, vêm os- caboclos, vestidos de pe
nas e armados de arco e flecha, tendo 
& frente o rei, com espada de madeira 
e manto vermelho, e a rainha. A pas
seata se faz ao som duma marcha, 
acomp. p. uma orq. composta p. uma 
flauta de taquara, uma caixa clara, ou
tra surda, um bombo e pratos, orq. 
que é uma só e serve aos dois gru
pos... Chegam os índios e começam 
a espiar as posições dos pretos e, às 
vêzes, cantam o toré, em círculo... 
Depois simulam os índios um ataque 
ao reduto dos negros, que contra-ata
cam . . .  Dançam também durante o 
combate... Quando vai terminar a 
festa, os índios furtam a rainha dos 
negros, brigam ainda até aprisionar 
todos os pretos, que vão vender aos 
espectadores do bailado. O comprador 
dá uns níqueis ao prisioneiro e ao seu 
guarda, e assim se acaba a festa.” 
(Ren. de Almeida, Hist. da Mús. Br., 
p. 270-272).

QUIMBETE, dança popular de 
Minas.

QUINARIO, de 5 partes; compasso 
q. de 5 tempos.

QUINDEM, dança do gênero da Ma- 
na-Chica.

QUINTA, a) intervalo de 5 graus; 
perfeita, quando composta de três tons

e meio, como é o caso em todos os 
graus da escala, menos o penúlt. — 
diminuta, no 7.° grau (si-fá), por cons
tar de dois tons e dois semitons; — a 
q. aumentada só se obtém por altera
ção cromática. É o intervalo mais con- 
sonante depois da oitava, classificado, 
como esta, de consonância perfeita;

b) registro de órgão; í>
c) corda de mi, do violino.
QUINTA E SEXTA; acorde de q. e

s. é, segundo alguns harmonistas, a se
gunda inversão dos acordes de sétima.

QUINTAS (OU OITAVAS) PARALE
LAS, chamam-se as progressões de 
duas partes duma composição que por 
movimento direto marcham sôbre q. 
ou o., quer dizer que, na partida e na 
chegada formam q. ou o. São progres
sões geralmente pouco satisfatórias.

QUINTATAO. QUINTATÕN, ai. e fr„ 
registro de órgão que faz sentir a quin
ta do som.

QUINTETO, a) conjunto de 5 vozes 
ou instrumentos;

b) composição para 5 vezes ou instr.
QUINTI CLAVE, instr. inventado 

por Hallary, parecido, na forma, com 
o fagote e chamado, mais tarde, figle 
ou oficleide alto.

QUINTILLO, esp., QUINTOLET, fr.. 
cinco quiàlteras; grupo de 5 notas com 
o valor de 4 da mesma espécie.

QUINTI-TUBE, instr. inventado por 
Halary, modificação do bugle-horn, 
Bügelhorn, ai., reproduzido em diver
sas tonalidades.

QUINTOLET, v. quintillo.
QUINTON, fr., ant. viola pequena 

ou soprano de viola, predecessora do 
violino; tinha 5 cordas.

QUINTON (CORNET), fr.. nome da
do às vêzes ao cornetim de pistons 
quinta.

QUINTON COURT, fr., instr. de 5 
cordas, construído por Gllbert, em 
1744.

QUINTO TOM gregoriano, v. lídio.
QUINTUOR. fr.. quinteto.
QUINZENA, a) intervalo de décima- 

quinta ou oitava dupla;

www.obrascatolicas.com



quocllibec

b) reg. de órgão, de duas oitavas aci
ma do diapasão; é da família dos 
flautados; v. doublette.

QUIROMÁNTICO, QUIRÔNOMO, ou 
QUIRONÔMICO. o que se refere aos 
gestos do regente de canto (gregor.) 
que se baseiam, seg. Qulntillano (Inst. 
orat. XI, 3) nos acentos agudo e gra
ve: Optime autem manus a sinistra 
parte incipit, in dextra deponitur ("A 
mão, do modo mais acertado, começa 
seu gesto à esquerda, levando-o à di
reita” ), desde que trace o acento agu
do de baixo para cima, e o grave de 
cima para baixo.

Êstes sinais quiromànticos são em
pregados também na antiga escrita de 
melodias; v. neumas.

QUISCIA, dança livre; v. Abessínia.
QUISSANGE. a) instr. dos negros 

da África Ocidental. "Consiste — se
gundo E. Vieira — numa pequena peça 
oblonga de madeira multo leve, es
cavada de modo que oferece uma con
cavidade gradualmente mais funda; 
ao centro está fixa uma série de lâmi
nas de ferro; um pouco recurvadas.

de diferentes dimensões e produzindo 
por conseguinte diferentes sons. O to
cador faz vibrar essas lâminas com 
os dedos polegares, enquanto os res
tantes dedos seguram o Instr. Os sons 
produzidos são harmoniosos e suaves. 
Alguns q. têm adicionada posterlorm. 
uma cabaça para aumentar a sonori
dade.”

b) dança da Abessínia.
QUITOMBE, dança livre; v. Abes- 

sinia.
QUIZOMBA. dança nupcial dos ne

gros de Angola.
QUIZONOMIA, ant. dança grega; 

pantomina.
QUODLIBET, messanza mistichanza, 

it., era a denominação, nos séc. 16 ao 
17. da união humorística de melodias 
diferentes para canto. São, hoje, de 
valor os q. compostos de ant. canções 
pop., como. em 1544. foram editados 
por Schmeltzel, em Viena. No séc. 18 
encontram-se q. arranjados seg. o mo- 
dêlo de canzonas e sonatas Instr. dos 
italianos.

Homenagem da Boêmia e Morávia a Mozarl
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R
R (D — a) no canto gregor., abre

viação de responsorium;
b) em ltal., abrev. de ripieno, cheio;

— voce di r., voz que só canta no côro 
ou nos tutti;

c) no órgão: ripieno =  emprêgo de 
todos os registros;

d) em composições para piano ou 
órgão, abrev. alemã de rechte Hand, 
mão direita.

RAB, tímpano dos hebreus, de forma 
trapezoidal, com cordas.

RABAB, raiz oriental dos nomes ra
bel. rebeca, rebab, rebeb, etc. O r. pri
mitivo era uma espécie de violino da 
Pérsia e Arábia, de duas cordas toca
das com arco muito curto. £ o instr. 
principal das orq. árabes de Tunísia, 
Marrocos e Argel, compostas do r., da 
kouitra, do kemangeh e da darabukah, 
reforçados, às vêzes, pelo tar e ganon. 
O nome volta em multas composições: 
r. de Java, r. de Sumatra, r. el moyan- 
ny (“do cantor”), r. ech cheir (“do 
poeta” ), r. malaio, r. tunesino; — o 
r. da índia é Idêntico com rudra-vina.

RABANA, peq. pratos das Índias, 
usados no acomp. de cantos guerrei
ros; são tocados slmultãneam., ou se
parados, com baquetas. Seg. alguns 
autores, r. é timbale todo redondo, 
usado pelas mulheres índias.

RABAQUET, denominação catalã 
dum instr. pastoril do gênero do rabel.

RABECA ou REBECA, nome vulgar 
do violino; v. êste.

RABECAO, nome vulgar do c.-baixo;
— r. pequeno =  violoncelo.

RABEL, RABIL, v. rabab.
RABÉ MOURISCO, designação me

dieval do rabab.
RABENA, RABEN, ant. nomes cata- 

lães do rabab.

RABEQUISTA, nome vulgar do vlo- 
linista.

RABET, fr., v. rabab.
RABEY, nome provençal do rabab.
RABIJUNCO. v. ave.
RABOUQUIN, instr. dos hotentotes, 

feito de uma peça de madeira trian
gular com três cordas.

RADDOLCENDO, it., suavizando gra
dualmente.

RADELS, v. rondó.
RADFIEDEL, al., v. vielle.
RADICAL BASS, ingl., baixo funda

mental.
RADIO, — Nenhum ramo da técni

ca — diz “Der Grosse Herder” — evo
luiu em tão pouco tempo para tão 
grande perfeição, e impregnou tão 
ràpidam. a vida pública e particular, 
como a transmissão, sem fio, de pala
vra, som e imagem por ondas electro
magnéticas” . Os aparelhos são de re
cepção e de transmissão. “A palavra- 
falada e o som musical representam 
ondulações do ar (condensações ou ra- 
refações rítmicas), recebidas num mi
crofone e transformadas nas corres
pondentes ondulações elétricas (vibra
ções de baixa frequência); . . .  “é como 
se as vibrações da língua falada e do 
som “cavalgassem” nas ondas sem fio 
para tôdas as direções do firmamen
to.” (Herder).

A importância do r. chegou a ser tão 
grande que, ao lado de numerosas em
presas, os governos costumam ter suas 
próprias instalações de recepção e de 
transmissão. Esta, abrangendo quase 
todos os terrenos da atividade huma
na, é um fator cultural que até alcan
ça os analfabetos, para o bem ou para 
o mal. As estações irradiadoras cos
tumam ter artistas próprios, mesmo 
orquestras, e recorrem ao mundo prà- 
ticamente ilimitado dos discos grava
dos. destinados às vitrolas.
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Existiam no Brasil, em 25 de julho 
de 1946, nada menos de 113 estações 
de radiodifusão, das quais tem 10 Kw. 
para cima: Ministério da Educação e 
Saúde, 25 Kw.. Rio; — Rádio Clube do 
Brasil. 10, Rio; — Rádio Socied. da 
Bahia. S. A.. 10; — Rádio Clube de 
Pernambuco. S. A., 25; — Rád. Soc. 
Anônima Mayrink Veiga, 25, Rio; — 
Rád. Record S. A., 25, São Paulo; — 
Rád. Cruzeiro do Sul S. A.. 10, Rio;
— Empresa Rád. Nac., 25, Rio; — Soc. 
Anôn. Rád. Jorn. do Brasil. 10, Rio — 
Soc. Anón. Rád. Tupi, 25, São Paulo;
— Rád. Tupi S. A.. 10. Rio; — Rád. Ex- 
celsior, 25, S. Paulo; — Rád. Soc., 
Farroupilha, Ltda., 20, Pôrto Alegre;
— Rád. Inconfidência, 25, Belo Hori
zonte; — Govêrno da Paraíba, 10, João 
Pessoa; — Rád. Excelsior da Bahia.

LIT. — G. D. Wiebe, El radio en 
el ambiente de las Escuelas Públicas 
(Bol. lat. am. 1941, p. 161); — David
son Taylor, Música en el aire (Bol. 
lat. am. 1941, p. 215); — Ernest La 
Prade, Problemas técnicos de la mús. 
en la radiodifusión (Bol. lat. am. 1946, 
p. 323).

RADLEIER, al., v. vielle.
RAGA, “é para o indiano a interpre

tação melódica dos estados da alma; 
uns evocam a saudade, outros desper
tam ódio, amor, arrependimento, etc.; 
é o  eterno simbolismo da Índia miste
riosa.” (Iza Quelróz Santos: "Origem 
e evolução da mús. em Portugal” ).

RAGABELLUM, lat., v. rigabellum.
RAGIOK, ROJOK, flautim russo, 

pastoril, com palheta.
RAICA ou R’AYTA, espécie de oboé 

árabe, com 2 palhetas; tem 7 orifícios 
e termina em pavilhão.

RAINHAS NEGRAS, v. negros.
R’AITA, v. mica.
RAJAO, instr. acompanhador por ex

celência nas orquestras regionais da 
Ilha de Madeira, da configuração da 
viola de arame (v. esta), mas de di
mensões menores. Suas 5 cordas são 
afinadas em:

Tem 17 tastos, 66 cm. de compri
mento, 32 de caixa harmônica, 21 na 
sua maior largura. O tom mais fácil 
é o de sol maior. O encordoamento 
é do arbítrio do tocador, sendo o mais 
usado êste: l.a e 4.a de arame, as de
mais de tripa. Não havendo baixos a 
ferir, a execução é rasgada com os de
dos anular, médio e Indicador, passan
do sôbre tôdas as cordas num golpe 
de punho, de cima para baixo — o 
rufo —, alternado com outro golpe do 
polegar, de baixo para cima; o rasga
do para baixo é de maior intensidade 
dinâmica.

RALL., RALLENT., abrev. de rallen- 
tando, it„ demorando, tocando ou can
tando mais lentamente.

RAMSINGA, ind., trombeta da Ín
dia excessivam. comprida com tubo 
direito formado de 4 peças embutidas 
umas nas outras. Sendo de 2 metros 
de compr., o tocador sustenta-a em 
posição horizontal com vara; tem sons 
graves e fúnebres. — GRAV. p. 304.

RANA ÇRINGA ou R. SRINGA, 
trompa guerreira das índias, de cobre, 
ornamentada com pinturas. Quatro 
anéis espaçados no tubo, ôcos, contêm 
bolinhas de chumbo que ressoam rui- 
dosam., quando é agitada a r. ç.

RANADJINAK, ar., canto de romei
ros; v. Arábia (Maghreb).

RANAT ou RANDAT, instr. siamês, 
consistindo numa caixa retangular, 
aberta por cima. Colocam-se aí 17 pe
daços de madeira dura, afinados em 
ré menor. São variantes: r. ek, sopra
no da familia; r. lek, o baixo; r. thong, 
igualmente soprano; r. thoom, uma 
oitava mais grave do que o r. ek.

RANCHERA, dança argentina que 
"é do nosso agrado” (Ren. de Almeida,
1. c. p. 196).

RANCHO, “r. ou terno é . . .o  grupo 
de indivíduos que de alguma forma 
toma parte na representação dum rei
sado ou qualquer outra dentre as dan
ças dramáticas. Ou mesmo de nenhu
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ma. R. é simplesmente a palavra que 
serve p. designar todo e qualquer 
agrupamento de cantadores e dança
dores em cortejo, nas festas tradicio
nais. Prlnclpalm. de janeirelros e rel- 
seiros pedinchões... Quanto à distin
ção bras. entre r. e terno, ela parece 
multo espalhada e bem fixa. Os ternos 
são de organização burguêsa e mani
festação slstemàticam. alfabetizada e 
semi-erudlta, quando multo populares- 
ca; enquanto os r. são exclusivam. po
pulares e de manifestação folclórica 
ou folclòricam. desnivelada. . .  Os ter
nos são, senão de origem, pelo menos 
de inspiração dlretam. cristã: corte
jos pastoris em busca de Jesus no pre
sépio. Os r. são de origem pagã... cor
tejos místicos nascidos dos ritos de ce
lebração da morte e ressurreição da 
primavera, da vida, do benefício, do 
bicho. Quando bicho, posslvelm. do to
tem.” (Mário de Andrade, "Ranchos e 
Ternos” , Correio da Manhã, Rio, 30-7- 
1944).

“Na Bahia, os pastoris tomam os no
mes de ternos e ranchos. .. O terno é 
a forma mais aristocrática dos pasto
ris baianos. Ê formado de pastores e 
pastoras, vestidos uniformem, de 
branco, dispostos dois a dois. As pas
toras conduzem um pandeiro enfeita
do de fitas, e os pastores levam uma 
flecha, tendo na extremidade uma lan
terna de papel, acêsa. Vão precedidos 
por 2 ou 3 músicos e visitam as casas 
dos amigos e conhecidos, cantando 
quadrlnhas... Os ranchos propriam. 
ditos são mais populares. Numa ant. 
descrição do Dr. Souza Brito, repro
duzida por Nina Rodrigues (Os Afri
canos. cit. p. 263) verificamos como 
se distinguiam os ternos, por caracte
res inconfundíveis: "O rancho prima 
pela variedade de vestimentas visto
sas, ouropéis e lantejoulas; a sua mús. 
é o violão, a viola, o cavaquinho, o can- 
zá, o prato e, às vêzes, uma flauta; 
cantam os seus pastores e pastoras 
por tôda a rua, chulas próprias da oca
sião; as personagens variam e vestem- 
se de diferentes côres conforme o bi
cho, planta ou mesmo objèto inanima

do que os pastores levam à lapinha.” 
Vemos aí evldentem. a intromissão do 
negro. São vários os bichos dos ran
chos. A principio conforme o mesmo 
autor, eram a burrinha e o boi. De
pois vieram o cavalo, a onça, o veado, 
a barata, o peixe, o galo, o besouro, 
a serpente, a concha de ouro; sêres 
fabulosos como a fenix, a sereia, o 
caipóra, o mandú; plantas e flores: 
laranjeira, rosa Amélia, rosa Adélia 
e, por último, até sêres Inanimados 
como o navio, a coroa, o dois de 
ouro, etc.

Os ranchos apresentam outras per
sonagens distintas dos ternos, como 
balizas, porta-machados, mestre-salas 
e personagens que lutam com a figura 
principal que dá nome ao r. Esta fi
gura principal é o pescador, se o r. é 
do peixe; o caçador, no r. do veado 
ou da onça e assim por diante.

"Êstes r., conclui o Dr. Souza Brito, 
vão até Lapinha, onde a comissão dos 
festejos dá um ramo ao prlm. que 
chega. Todos êles cantam e dançam 
nas casas por dinheiro. Suas danças 
consistem num lundú sapateado, no 
qual a figura principal entra em luta 
com o seu condutor que sempre o ven
ce; depois jogam, sempre dançando e 
cantando, um lenço aos donos da casa 
que restituem-no com dinheiro amar
rado numa das pontas e saem cantan
do, dançando, batendo palmas, arras
tando os pés, num chari-vari impossí
vel de descrever-se.” (Artur Ramos, O 
Folk-lore negro do Brasil); v. Manoel 
Querino, A Bahia de outr’ora.

RANJANI-VINA, hindú, instr. da ín
dia parecido com mahati-vina. Tem 
dois cabaços presos no braço, 5 cor
das principais e laterais.

RANZ DES VACHES, fr.; Kuhreigen, 
al„ melodia suiça, antlgam. usada pe
los vaqueiros dos Alpes, caracterizada 
pelo ir e voltar nos tons do mesmo 
acorde, o que é de bom efeito graças 
à multiplicação pelo eco. A melodia 
tem variantes conforme as canções 
do pais.

RAPPAKAI. concha tocada pelos ja- 
ponêses.
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RAPSÓDIA, a) nos gregos, recortes 
de poemas épicos cantados pelos RAP- 
SODOS;

b) fantasia instr. composta, geralm., 
sôbre canções populares; gênero cul
tivado por Llszt, Raff, Lalo, Dvorák 
e outros; Brahms denominou de r., 
muito corretamente, uma de suas 
belas obras vocais: "Fragment aus 
Gothes Harzrelse” , mas também duas 
baladas para plano, de invenção ori- 
glnaL__

RAPSÓDICO, relativo a rapsódia; — 
RAPSODISTA, autor de r.; — RAPSO- 
DO, na Grécia, cantor de r.

RAQUETA DE DESCANTE; Raquett 
e Wurstjagott, al., cervelas, fr., a) es
pécie de fagote do séc. 16, de cilindro 
muito largo e curto, dividido inte- 
riorm. em nove canais ligados entre 
si. de modo que o ar percorria uma 
extensão 9 vêzes maior do que o com
primento aparente do r. O som era 
produzido por palheta dupla (Vieira). 
Seg. Rlemann, o r. era da familia dos 
Bomharte, al., bombardas, sendo do
brado quatro vêzes, pelo que o som 
era suave e fraco. Foi construído, como 
os demais instr. da época, em 5 ta
manhos diferentes;

b) antigo reg. de órgão, quase todo 
tapado, a 16 e a 8 pés, suave.

RAQYCH, oboé, de sons graves, do 
Irak, Arábia.

RASCH, al., vivo, rápido.
RASD-EDZEIL, ar., modo árabe que 

corresponde ao 8.° tom gregor., o hi- 
pomixolídio.

RASETTE, fr., peq. aparelho para 
afinar os reg. de llngueta do órgão.

RASGADO, a) certa maneira de to
car na guitarra e no violão, percor
rendo com o dedo polegar tôdas as 
cordas, em arpe] os, ou arrastando con
tinuam. todos os dedos;

b) prelúdio de acordes arpejados 
em violão ou guitarra.

RASPADA, instr. do México antigo.
RAST, tom árabe; v. Arábia.
RASTRAL, rastrum, lat., tlra-llnhas 

para pautar papel de música.
RATTENENDO, RATTENUTO, it., 

moderado, devagar.

RAVANASTRA, RAVANASTRON, 
RAVANA, RUANA, ROVANA, antiquís
simo instr. de arco usado nas fndias, 
feito dum cilindro ôco de madeira de 
sicômoro, tendo por tampo harmôni
co uma pele de cobra; o braço, com 
a extremidade voltada para trás, tem 
duas cravelhas que esticam as duas 
únicas cordas; o arco é de bambú cur
vado com mecha de crinas de cavalo. 
— GRAV. p. 301, n.° 3.

RAWIVANDO, RAVVIVARE, RAV- 
VIVATO, it., mais animado.

RÉ, —a ) seg. nota da escala de dó;
b) nota fundamental do tom dó- 

rico.
REALEJO, a) órgão portátil;
b) pequeno órgão adicionado ao 

grande, para os reg. flautados;
c) organetto, it., orgue de Barbarie, 

fr., Drehorgel, al., instrumento portá
til, “em que por meio de uma mani
vela se faz mover os foles e ao mesmo 
tempo girar um cilindro cravado de 
pontas que abrem os orifícios neces
sários para se produzirem os sons. . .  
A denominação francesa de o. de B. 
não significava que êste instrumento 
seja bárbaro; barbarie é corrupção de 
Barbarini, nome de um fabricante 
ital., especialista na construção de r.” . 
(Vieira).

REBAB, v. rabab.
REBABA, instr. egípcio, chamado 

também booga. A caixa sonora, for
mada dum quadro trapezóide, possui 
uma membrana que serve de tampa 
harmônica. O braço tem duas cordas 
de crina de cavalo, afinadas em quar
ta; o arco é rudimentar.

REBANA, espécie de pandeiro em 
Sumatra, com três pares de discos de 
bronze.

REBATE, toque de sino, de clarins, 
etc., para prevenir contra perigos.

REBEB, v. rabab.
REBECA, v. violino.
REBUTE, fr., nome ant. da guimbar- 

da, v. esta.
RECHANGE, fr., tubo suplementar 

dos instr. de metal, chamados vul- 
garm. de tons ou roscas.
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RECHTE HAND, al„ mão direita; 
abreviado: R. H. ou: R.

RECITAÇAO, leitura ou canto feito 
sôbre o mesmo tom.

RECITAR, ler ou cantar em voz 
clara sôbre o mesmo tom. dando ape
nas os acentos prosódicos das pala
vras. É o método seguido no Ofício 
Divino do côro eclesiástico, e é per
mitido pela Igreja para substituir o 
canto gregoriano na Missa, por falta 
de conhecimentos ou por cansaço dos 
cantores, acompanhados, então, na re
citação, levem., pelo órgão.

RECITATIVO. canto silábico, sem 
simetria melódica, "que, em benefício 
da acentuação natural e até da mo
dulação da voz, reduz a um mínimo 
o elemento puram. musical, tanto na 
formação melódica, quanto na divi
são rítmica; é, por assim dizer, a pro
sa do canto" (Riemann).

Coincide com a criação da ópera. A 
oposição ao c. ponto artificial que aba
fava o texto, levou ao stile rappresen- 
tativo (it.), cujo ponto central é o r. 
O acompanhamento, a princípio, não 
passou de simples apoio da voz, sendo 
indicado pelo baixo cifrado: r. secco 
ou. simplesmente, secco; tornando-se 
aos poucos, mais vivo e característico, 
tomou o nome de accompagnato, ao 
qual seguiu o arioso.

“O r. moderno, por ex. o de Wag
ner. apenas difere do antigo pelo papel 
mais importante dado à música e 
pelas formações interessantes da par
te instr., enquanto a voz, em fiel con
formidade com a declamação natural 
(elevada pela arte) se expande livre
mente” (Riemann).

O r. quase falado, além de secco, 
tem os nomes de livre, parlante, sim
ples.

RECO-RECO, primitivo instr. índio 
para produzir ruido ou barulho; con
siste em 2 paus, fricionados um no 
outro, levando pelo menos uns recor
tes horizontais que reforçam a fricção.

RECORTADO, a) canto popular 
goiano, caracterizado pelo "tom pi
lhérico dos versos e o ritmo alerta do 
canto" (Luís Heitor: "Cultura Polí

tica", Rio, 1943, n.° 33, p. 202). Con
trariam. à moda, à qual se junta, é 
de andamento justo; — b) dança de 
roda no Brasil central.

RECORTAR, executar um recor
tado.

RECOSTA-SE, espécie de fandango 
no Rio Orande do Sul.

RECTO-TONO, lat., canto sôbre a 
mesma nota; é usado na liturgia para 
orações, lições, epístolas, evange- 
lh:s, etc.

REDOBLANTE, caisse roulante, ir.. 
Wirbeltrommel, al., tambor mais largo 
do que o comum e de som um pouco 
mais velado, por não ter bordões.

REDOBRE, movimento rápido de 
notas iguais, "uma espécie de staccato 
nos instr. de sôpro pelo golpe da lín
gua duplo articulando as letras T. Q 
ou D, G.; êste r. pode ser binário ou 
ternário... no r. binário... sucedem- 
se as articulações T, Q; no ternário, 
para os grupos de três notas, articula- 
se T, Q, T ou T, T, Q.” (Vieira).

Usa-se o r. também nos instr. de 
cordas dedilhadas.

REDOWA ou REJDOVAK, dança da 
Boêmia, viva, em compasso ternário; 
— a variante rejãovacka segue o com
passo 2/4.

REDUÇÕES, “peças do maquinismo 
do órgão, consistindo num sistema de 
varetas, rolos e peq. alavancas que 
transmitem o movimento das teclas 
às válvulas dos someiros” (Vieira).

REDUZIR, transcrever ou arranjar 
um trecho mus. para menor núm. de 
vozes ou instrumentos.

REFLEXÃO, v. eco.
REFRAÇAO; "assim como o som se 

reflete produzindo o eco, também se 
refrange mudando de direção. Quan
do por ex., o som atravessa um am
biente carregado de ácido carbônico, 
os raios sonoros desviam-se do seu 
eixo e, ao entrarem de novo na atmos
fera, seguem uma direção diferente 
da inicial" (Vieira).

REFRÃO, refrain, fr„ ritornello, it., 
estribilho, estrofe repetida.
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REGAL, regabellum, rigàbellum, lat.,
a) peq. órgão portátil, com um ou pou
cos reg., antlg. instr. de casa, como 
hoje é o harmónio;

b) denominação ant. dos reg. de 
lingueta do órgão, distinguindo-se em 
alemão: Bibzlregal (que podia ser do
brado como uma bíblia), Gedacktre- 
gal, Geâãmpftregal, Geigenregal, Har- 
fenregal, JungregaX, Singenâregal, etc.

REGATO EM MÚSICA, v. água.
REGENTES — Coros, orquestras e 

outros conjuntos musicais precisam 
de um chefe que não só garanta a si
multaneidade dos executantes, mas 
também a mesma interpretação. Já 
em 1869, Richard Wagner publicou um 
estudo Sôbre o reger, titulo escolhido 
mais tarde também por Felix Wein- 
gartner, cujo trabalho, publicado em 
1895, no ano de 1913 teve sua 4.tt edi
ção. Bach e outros deram em suas 

. obras poucas indicações dinâmicas, o 
que Weingartner atribui ao fato de 
não terem pensado nunca na execução 
de suas obras por grandes massas de 
cantores e instrumentistas. Mozart, 
mais tarde, deu normas numerosas e 
precisas, o mesmo Mozart que, como 
Weber, Mendeissohn e Spohr, era mul
to bom regente. Em seu tratado O re
gente e a teoria de sua arte, Berlioz 
que deve ter feito tristes experiências, 
deixa-se arrastar a explosões de furor. 
“Deverá julgar-se feliz o compositor, 
se o regente, em cujas mãos caiu, não 
é ao mesmo tempo incapaz ou malicio
so” . Nos dias de Berlioz, um regente 
apreciadíssimo, louvado também por 
Wagner, Habeneck (1781-1849) em 
Paris, regia a orquestra não pela par
titura, m as... pela parte do violino... 
Ainda assim, Habeneck conseguiu re
sultados tão perfeitos, como "naquele 
tempo na Alemanha não se conhe
ciam” (Weingartner).

Wagner, depois de ter ouvido Habe
neck em Paris, tomando a batuta em 
Dresden, ‘procurava o fio uniforme, a 
linha psicológica, cuja compreensão, 
como se fôsse por milagre, súbito 
transforma uma composição menos 
precisa em coisa tão bem formada e

falando tanto ao coração, que o ou
vinte, admirado, se pergunta como é 
que obras de há muito conhecidas se 
apresentam com aspecto todo diferen
te, e que o imparcial confessa satis
feito: — Sim, sim, assim deve ser! 
É que se desprende do véu dos sons 
o gênio da arte, cuja face nobre, antes 
pouco visível, desvendado encanta to
dos quantos podem encará-la...

A tendência de se fazer compreen
der foi completada em Wagner por 
seu temperamento apaixonado... e 
pelo dom de transmitir diretamente 
a sua vontade aos músicos, numa pa
lavra, pelo gênio.”

Hans v. Bülow, inspirado por seu 
mestre Richard Wagner, em 1880 co
meçou a reger a orquestra da côrte de 
Melningen, empreendendo com ela, 
desde 1881, grandes viagens, pela Ale
manha, Áustria e Rússia, triunfando 
pela homogeneidade de seu grupo sô
bre as orquestras mais célebres. Wein
gartner, reconhecendo os méritos de 
Bülow, acusa-o de exageros e arbitra
riedades, insiste na obediência com
pleta à partitura e apresenta algumas 
máximas:

"O regente não está nas condições 
de aumentar o valor duma obra; pode 
diminuí-lo; o melhor que der, é ape
nas uma reprodução de acôrdo com o 
valor da obra... nenhum regente do 
mundo poderá transformar, por sua 
interpretação, uma composição ruim 
em boa. O que é ruim, assim continua, 
por bem que se o toque; antes, uma 
reprodução particularmente boa fará 
conhecer melhor as falhas da obra, 
como uma reprodução mal feita.” 

Sôbre a regência de cor, Weingart
ner declara: "Ela se impõe muito ao 
público, mas eu não a estimo muito. 
Pode um regente, assim penso, conhe
cer de cor uma obra, mas recear que 
sua memória, por nervosldade com
preensível ou qualquer ocorrência, lhe 
pregue uma peça. Nesses casos, sem
pre é melhor usar da partitura, pois 
o público deve gozar a audição da 
obra, em vez de admirar a memória 
do regente... Também para solistas,
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o tocar de cor é de importância se
cundária... Como em tantos outros 
casos, um deve ter a coragem de co
meçar; os outros seguirão.”

Volta-se ainda o autor contra ex
cessos de gesticulação, embora nunca 
à custa do temperamento; recomenda 
não zombar do jovem regente que se 
excede, mas convencê-lo calmamente. 
Aos grandes gestos prefere curtos, 
precisos, que favorecem o ritmo. Vol
ta-se contra a exigência de oferecer 
sempre coisas novas, com prejuízo das 
qualidades de execução.

LIT. — A. Pisa, La battuta delia mu
sica, 1611; — Mattheson. Der vollkom
mene Kapellmeister, 1739; — Rei- 
chardt, über die Pflichten der Ripien- 
violinisten, 1776; — Junker, Einige der 
vornehmsten Pflichten eines Kapell
meisters, 1782; — Gassner, Dirigent 
und Ripienist, 1844; — R. Wagner, 
Über das Dirigieren, 1869, (On Con
ducting, 1919) — F. Weingartner, über 
das Dirigieren, 1895; 4.* ed. 1913 (On 
Conducting, 1925); — E. Vogel. Zur 
Geschichte des Taktschlagens «Jahr
buch Peters, 1898); — B. Grosbsyne, 
A Bibliography of Works and Articles 
on Conductors, 1934; — A. Carse. Or
chestral Conducting, A Textbook, 
1929; — Karl Schröder, Katechismus 
des Dirigierens und Taktierens, 1889 
(Handbook of Conducting); — V. Ba- 
kaleinikoff, Elementary Rules of Con
ducting; — A. Stoessel, The Technique 
of the Baton, 1920, ’28); — G. Schüne- 
mann, Geschlthte des Dirigierens. 
1913; — idem, Zur Frage des Taktsch
lagens... in der Mensuralmuslk (Sam- 
melb. d. Internat. Mus. Ges. X ) ; — A. 
Boult, A. Handbook on the Technique 
of Conducting, 1932; — Berlioz, L’Art 
du chef d’orchestre (supl. do Tratado 
de Instr.); — Deldevez, L’Art du chef 
d’orchestre, 1878; — E. Blitz, Quelques 
considerations sur l’art du chef d’orch., 
1887; — M. Kufferath, L’Art de dirlger 
l’orch. — A. Dubois, Etude sur la di
rection de l’orch. — A. Laser, Der mo
derne Dirigent, 1905; — R. Cahn-Spe- 
yer, Handbuch des Dirigierens, 1909.

REGER, v. bater o compasso.
REGINA COELI, lat., antífona de 

Nossa Senhora, cantada ou rezada no 
fim do Ofício Div. no tempo da 
Páscoa.

REGISTRAÇAO, arte de misturar os 
reg. do órgão.

REGISTRO, Register. al., reglste- 
ring, ingl., a) divisão, na voz humana, 
e nos lnstr., dlstlngulndo-se: r. grave, 
médio, agudo, suave, forte, etc.;

b) jôgo de tubos sonoros do órgão, 
dos quais cada um corresponde a uma 
tecla e que, juntos, funcionam ou dei
xam de funcionar, desde que o orga
nista abra cu feche o puxador ou a 
lâmina (v. órgão); a reglstração num 
órg. é arte como a instrumentação na 
orquestra;

c) mecanismo do órgão que faz res
soar os tubos;

d) de propriedade literária, v. di
reitos autorais.

REGISTROS CANTANTES do har
mónio fazem vibrar as respectivas lâ
minas, produzindo sons; no órgão, os 
respectivos tubos (canudos ou flau
tas) ; — os r. mecânicos modificam 
êsses s:ns, juntando uns aos outros, 
aumentando ou diminuindo a intensi
dade, etc. (v. harmónio).

Os r. CANTANTES ou SONANTES 
do órgão são êstes:

acuta; (scharf, al.), r. (no órgão) de 
3 a 5 fileiras de tubos, dlstlngulndo- 
se da mistura pela terceira obrigató
ria e pela posição unida (estreita) das 
notas do acorde;

aeolina, v. eolina; — Alphorn, al., 
v. cometa dos Alpes; — amorosa, v. 
flauta de amor; — armônica, v. har
mônica; — armônicos (sons), Ober- 
tõne, al., v. flauta harmônica, prlnci- 
pgl de violino, colorido, mistura, oita
va, quinta;

baarpijp 8’, flauta de metal, de som 
claro usada em órgãos neerlandêses; 
— baixo aberto, v. baixo de oitava; — 
baixo de dulciana, v. dulciana; — bai- 
vo de eco; Echobass, al., flauta inglê- 
sa, bordone basso amabile, it., 16’, o 
mais fraco dos r. de pedal tapados;
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— ba.xo de eolina, 16’, para pedal: de
licado; — baixo de flauta; Flótenbass, 
al., variante do subbaixo, mais cheio 
e agradável; — baixo de gamba, v. 
gamba; — baixo de harmônica, 16’ 
finíssimo e raro r. de madeira, para 
pedal, correspondendo à eolina dos 
manuais; o de 32’ tem o nome de c. 
baixo de h.; — baixo de oitava; Oktav- 
7>ass, al., 8’, para o pedal, forte; — 
baixo de principal; Prinzipalbass, al., 
v. principal; — baixo de quinta, v. 
quinta; — baixo de quintadena, v. 
quinta-dena; — baixo de violão; basso 
Ai violone, it., Violonbass, al., 16’, re
gistro freqüente, de madeira ou zinco, 
para pedal, de mesura estreita e pa
recido com o contrabaixo; — baixo 
dulciano, v. dulciano; — baixo maior: 
Tjasso maggiore, it., Untersatz ou Ma- 
jorbass, al., 32’, para o pedal de gran
des órgãos; pode ser delicadíssimo; — 
barítono, v. basson e tuba mirabilis;
— Bassethorn, v. clarinete alto; — 
basson (fagote), r. francês de palhetas 
com “anches à larmes” (gargantas a 
lágrimas), isto é, gargantas muito cô
nicas, com abertura da forma duma 
lágrima; produz um som quente e poé
tico, parecido com o de fagote; é de 
16’, ou de 8’ ; — basson-hautbois (fa- 
gote-oboé), com caráter de clarinete 
de 167, usado em órgãos alemães e 
suíços; — Eass-Tüba, v. tuba mirabi
lis; — Bauemflote, al., flauta campes
tre, de 2’ ; — Bell Gamba, 4’ e 8’, “gam
ba de campainhas” , r. inglês, de tu
bos, cujo chapéu se alarga cônicam.;
— bifara, 2’, 4’ 8’ ; — tibla bifaris, 
lat., flauta de fala dupla; êsse r. ou 
tem lábios duplos, em altura diferente, 
nu consta de duas flautas, de pés di
ferentes, como sejam tapado 8’ e dol- 
ce 4’ ; é voz trêmula que, por isso, obri
ga a muita moderação no uso; — bom
barda, bombarãone. 16’ e 32’ (c.-bai- 
xo ), r. de palhetas, para o pedal, mais 
forte do que o fagote, e menos do que 
o trombone; — bordão; bourâon, fr., 
bordone, it., 8’ e 16’, feito de madeira, 
produz um som volumoso, digno, sim
pático, bem de acôrdo com o caráter 
sacro do órgão; é r. que pode ser mis

turado com qualquer outrc: — bzrdão 
suave; bordone amàbile, b. dolcs, it., 
Lieblich Gedackt, al., particularm. sua
ve; — bordone-basso, it.. bordâo-bai- 
xo; — bordun, v. bordão;

calamo, v. chalumeau; — campanel- 
li, campanologo, it., v. carrilhão; — 
carrilhão; carrílon; fr.; campandli, 
campanologo, it., Glockenspiel, al., 
conjunto de sinos escolhidos; — ce
leste 8’, r, doce, suave; — cello, v. vio
loncelo; — chalumeau (musette), fr., 
Schalmei, al., antiquíssimo instr. de 
sôpro, de som fino, delicado; geralm. 
em 8’, não faltando r. de 4’ ; — Cho- 
ralbass, al., ("baixo coral” ), conjun
to de tubos como na mistura, para 
o pedal; raro; — clairon, fr., claríno, 
it., Clarion, ingl., peq. clarim, encon
trado às vêzes no pedal; o maior órgão 
da Europa, da “Sala do Século” em 
Breslau, com 187 r., tem 5 séries de c.;
— claribela, ou clarabella, 8’ e 4’, 
clairflúte, fr., é de caráter aberto, fres
co, vivo; — clarinete 8’, parecido com 
o instr. do mesmo nome na orq., um 
dos r. mais brilhantes para solo; — 
clarinete alto; Bassethorn, al., 8’, sua
ve, melancólico; — claríno, v. olaron;
— claríno fone, 8’, r. de dois tubos la
biais do mesmo gênero, com som cheio, 
lembrando o da trompa; — clç-rion, 
v. clairon; — claveolina, 8’, de palhe
ta livre e som multo suave; — clo- 
chettes, fr., v. carrilhão; — contra
baixo, 32’ ou 16’, para o pedal; — con- 
trabombarda, v. bombarda; — contra- 
gamba, v. gamba; — Contrw-Harmoni- 
cabass, al., v: baixo de harmônica; — 
Contraposxune, al., v. trombone; — 
contratrombone; — contraviolon, 
Idêntico com baixo; — cor anglais, fr., 
corninglês, 8’ ou 4’, um pouco mais 
amplo do que o oboé; próprio para 
solos; — cor de chamois, v. Gems- 
horn; — cor de nuit, fr., corneta no
turna, 8’, 4’ e 2’ ; r. labial, ora aberto, 
ora tapado, sendo no prim. caso mais 
cheio; — cor des Alpes, v. Gemshorn;
— cormorne ou cromorne, corneta 
curvada, 8’, com som de trompa sua
ve; — cometa, r. de mistura que não
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serve, sozinho, mas só juntam, com ou
tros; contribui essenclalm. para maior 
brilho do órgão; — cometa-eco, cor
neta mais suave; — cornet à piston, 
r. manual parecido com o piston da 
orq.; — cornetim, mistura com ter
ceira e sétima; — cornettino, corneta 
peq.; — corno, v. trompa; — corno 
basseto, v. clarinete alto; — como 
curvo, v. cormorne; — corno di camo- 
scio, v. Gemshorn; — corno dolce, idên
tico com cormorne; — corne-inglês, 
englisch Horn, al., r. da família dos 
oboés, com palheta batente; — corno- 
pean, r. flauteado de 8’, com som de 
trompa; encontra-se também de 4’, 
com palheta batente; — coro di violi- 
ni. it., grupo de violinos, com 4 filei
ras de r.; — cremona, 4’, multo fraco, 
mas sobressaindo como som de corda;
— cromome, v. cormorne; — cimbala; 
Cymbel ou Zymbel, al., jôgo de r. (mis
tura) que, peq., excede todos os outros 
em estridência, pelo que é o último a 
entrar no utti; — Cymbelstern, ant. 
r. que caiu em desuso;

Deutsche Flöte, flauta alemã, r. re- 
licado; — diafone, r. que, em lugar de 
palheta a tocar nas margens da aber
tura, possui uma válvula coberta de 
couro que bate sôbre madeira; o som, 
mais fraco do que o dos r. de palheta, 
é bem mais forte do que o dos r. la
biais; — diapasão, quase idêntico com 
principal; v. êste; — dolce, 8’, com 
flauta de estanho, voz de solo extre
mam. suave; tem como variantes; 
dolciano, dolciato 4’ e dolcissimo; — 
Dolcebass, 8’, al., um dolce para pedal;
— Doppelflöte, al., v. flauta dupla; — 
Doppelgedackt, al., ‘ tapado duplo” , v. 
tapado; — doublette, tr.. a seg. oita
va. r. ant.; — dulcian, r.. de 8’ ou 4’, 
com tom de suave fagote; — diúciana, 
voz característica, de 8’ ou 4’ (bem 
diferente do r. anterior); o jtimbre é 
um têrmo médio entre dolce e salicio- 
nal; — Dulcianbass, al., o r. dulciana 
de 16’, para o pedal;

eco, r. flautado multo suave; é cons
truído também como eco-baixo, de 16’, 
o mais delicado para o pedal, e eco- 
cometa, definido pelo neme, bem

como eco-gamba; — eolina, 8’, deli
cadíssima voz de solo; — êufono, r. de 
palheta geralm. livre, parecido com o 
clarinete;

Faberton, ingl., Glockleinton, al., an
tigo r. de 2’, recordando o som claro 
da bigorna; — fagote, 16’, de mensura 
estreita, com palheta de vibração li
vre, munido de capacete; — Feldpfei- 
fe, al.. 2’, r. alemão, rico em sons har
mônicos; — Femflote, al., “ flauta dis
tante” ; o tubo cônico em cima está 
saldado, podendo o som só escapar 
por abertura estreita; é de caráter 
cantante, delicado; — figle, 8’ , v. ofi- 
clide; — filomela,, flauta de emboca
dura dupla e tom suave; — fisarmôni- 
ca, 8’ e 16’, r. de palheta livre e de 
som dulcíssimo; — fistula, expressão 
latina pela flauta de cana, cujo som 
o r. imita; — Flachflõte, “ flauta pla
na” de 8’ ou 4’, com entoação aguda 
e lábios largos; é feita também a 2’ 
e a 1'; — flageolet, r. flautado em es
tanho, de mensura larga, montado 
também na caixa de expressão como 
f,-eco; — flauta, raiz de uma grande 
família de r., como /. amabile, f. ca
nudo (Rohrflüte, al.), f. de amor, f. 
dolce, f. harmônica, f. oitavante, f. 
pastoral, f. piccolo, f. traversa, f. vie- 
nense, etc. — fourniture, fr., v. corne
ta; — fugara, 8’ ou 4’, parecida com a 
gamba; em orq. ant. tem o nome de 
vogara;

gamba (viola di gamba, ant. instr. 
tocado como o v.-celo), r. característi
co de 8, nos manuais, de 16’ no pedal; 
encontrado, em órg. maiores, também 
como 4’ ; a mensura estreita favorece 
o som inconfundível da g.; — Gam- 
benbass, g. de baixo; — Gedackt ou 
Gedeckt, al., Stopped Diapason, ingl.. 
bourdon, fr., chamam-se os tubos ta
pados, entre os quais bordão e subbai- 
xo; — Gedacktbass, al., bai:-:o tapado; 
— Gedacktflõte, al., flauta tapada; — 
Geigenprinzipal, al., v. principal; — 
Gemshorn, al., cor de chamois ou cor 
des Alpes, fr., corno di camcscio, trom
pa de gamuz, esp., r. de estanho, da 
família das principais, com som de 
corneta; os tubos terminam numa
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ponta como os chifres das cabras mon- 
tanhêsas, das quais tomaram o nome;
— Glõckleinton, al., v. Bell Gamba; — 
harmonia etérea, eco duma mistura 
que é de particular encanto, quando 
encerrada na caixa expressiva; — 
harmônica, 8’, de mensura estreita, 
multo delicada; — harmônica-baixo, 
quase sempre de 16’, r. de madeira 
para o pedal, extremam, fino, delica
do; — hautbols, v. oboé; — Helicon, 
16’, trompas com pressão alta, agru
padas horizontalm.; — Hochdruckluft- 
Register, al., "reg. com pressão alta 
do ar” ; — Hohlflõte, al., "flauta ôca” ; 
flúte creme, fr. de mensura larga e 
som cheio, construída a 2’, 4’ e 8’ ; 
sendo de 1’, tem o nome de Sifflõte, 
al; quando de 16’, chama-se Gross- 
hohlflõte, al.; — Horn., al., v. trompa;

Jubálflóte, “flauta de Jubal” (pai 
da música no Ant. Testam., 1. Mos. 
4), flauta aberta, forte, de som claro 
com duas embocaduras;

keraulofone, r. labial que lembra a 
trompa e se encontra em órgãos de 
grandes dimensões; — Klein-Comett, 
al., v. cornetino; — Kleinprinzipal, al., 
peq. principal; — Konzertflote, al., 
flauta de concêrto; — Kontra- v. con
tra; — Krummhom, al., v. cromome;

Labialoboe, al., v. oboé; — larigot, 
2’, r. raro, de corte largo; — Lieblich- 
Gedackt, al., “agradável flauta tapa
da"; — lira, carrilhão, campanslli, it„ 
clochettes, fr., Glockenspiel, al.. con
junto de sinos reais, no órgão, ou de 
varas metálicas que os substituem; 
tem às vêzes a forma de mistura tri
pla ou quádrupla;

Maiorbass, al., v. Untersatz; — me
lodia, 8’, r. parecido com flauta doce;
— melofone, de 8’ e 4’, r. para solos 
suave; — mistura, Mixtur, al., v. cor
neta; — montre, fr., r. principal que 
costuma formar a frente visível da 
série de canudos; — musette. v. cha- 
lumeau;

Nachthom, al., (pastorita), v. cor 
de nuit; — nasardo, nassat, a mais 
doce das misturas;

oboé, hautbois, fr., de som parecido 
como do instrumento da orquestra, do

qual tem o nome; é voz de solo; — 
oficlide, 8’ -ei 16’, o ant, serpente ou 
serpenton, chamado também figle; é 
r. de palheta; — oitava, r. “obrigató
rio” que completa o principal; — o. 
4’ tem às . vêzes o nome de principal 
4’ ; — orfeão, 16’, forte; de mensura 
mais larga do que o principal;

pastorita, v. cor de nuit; — philo- 
mela; — physharmônica, v. fisarmô- 
nica; — piccolo (flauto piccolo), 2’ e 
1’, o mais estridente e o menor r. de 
estanho de mensura estreita; — pif- 
faro, v. bifara; — portunál, bordão 
flautado, geralmente aberto, de 8’ ou 
4’, suave, mas cheio; — Posaune, v. 
trombone; — prestant; tapadillo, esp., 
grandioso r. para o pedal, de 32’ ; — 
principal; open diapason, ingl., mon
tre, fr., tem seu nome do papel predo
minante que lhe foi reservado: "vox 
principalis” , voz pr.; — órgãos gran
des, multas vêzes, tem dois r. dêste 
nome no 1.° manual, um de 16’, outro 
de 8’. São variantes: p. amábile, p. 
baixo, p. flauta, principalino;

Querflöte, al., flauta traversa; — 
quinta; Quintflöte, al., r. secundário 
a reforçar a quinta acima da oitava; 
— q. de cornamma (Rauschquinte, 
al.), reforça a quinta e a oitava, à 
semelhança da cornamusa, com flau
tas afinadas na tônica e na dominan
te; — quintadena; Quintatön, al., r. 
acompanhado de sua quinta, multo 
delicada;

Rauschflöte, v. quinta; — Rausch- 
quinte, id. — regai, nome antiquado 
duma série de r. de linguetas; o nome 
é ainda usado nas variantes: Geigen- 
regal (r. de violino), Jungfernregal 
(r. “das moças” ) ; — ripieno, v. corne
ta; — Rohrflöte, al., flAte à cheminée, 
ir., reed flute, ingl., voz labial de 2’, 
4’, 8’ e 16’ ; dos tubos meio tapados 
surge um canozlnho que dá ao som 
um caráter mais claro, alegre;

salicional, salicet, geralm. de 8’, me
nos forte e estridente do que a gam
ba, mas de caráter inconfundível; — 
Sanftflöte, al., flauta suave; — saxofo
ne. 8’ ou 16’, parecido com o clarinete, 
mas mais forte; — Schalmei, al., v.
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chalumeau; — Scharf, al., v. acuta; — 
Schweizerfliite. "flauta suiça” , que não 
é flauta nem tem coisa alguma c:m  a 
Suíça; o som é de instr. de arco; — 
serafone, r. que aos flautados dá a 
Intensidade que se queira; — serpsnt, 
serpenião, 16’, reg. suave para o pe
dal, do timbre do fagote ou clarinete;
— sesquiáltera, mistura que à tônica 
junta a quinta e a décima; — sétima, 
septième. fr„ seventh, ingl.. r. raro, 
discutido que, além da terceira e quin
ta, acrescenta a sétima do som toca
do; — Sifflôte, al., de 1’, r. que só se 
emprega para reforçar o tutti; — 
Spilzflõte, al., flauta de pcnta; — 
stentorfone, v. mirabilis; — Stentor- 
Sologamba, al., gamba sob alta pres
são; — suavial, suabile, lindo r. ant., 
de som delicado, da familia dos prin
cipais; — subbaixo, 16’, r. tapado que 
não deve faltar nem em órg. peq.;

tenth, v. terça; — terça, Terzfliite, 
al., tierce, fr., third ou tenth, ingl., r. 
para órgãos possantes, que liga com 
a tecla a décima; — tertian, conjunto 
de 2 tubos em terceiras; — third, v. 
terça; — tibia, idêntico com flauta:
— tromba, trompa, à semelhança dês- 
te instr. da orquestra; — trombone; 
Posaune, al., r. para órg. de grandes 
dimensões, a imitar o som do t. da or
questra; é, depois da tuba mirabilis, 
o  mais forte de todos os r., precisando, 
portanto, ser acompanhado por não 
poucos, para não dominar excessiva
mente; é substituído em órgãos meno
res pela bombarda; — Trompete, al., 
clarim, 8’, trompette, fr., trumpet, 
ingl., um dos r. mais brilhantes que 
existem, feitos hoje sem a estridência 
dos r. ant.; — variantes; trompette 
céleste, t. harmonique; — tuba, com 
o caráter de trombone ainda mais 
grave; — tuba mirabilis, r. de reper
cussão formidável, graças à pressão do 
ar; — tubason, Igual à bombarda;

unda maris, “onda do mar” , 8’, deli
cado, suave; — Untersatz, ou Major- 
bass, al., baixo gravíssimo, mas suave;

viola (v. d’amore), 8’ e 4’, em imita
ção do resp. instr. da orq.; — viola di 
gamba, v. gamba; — Violin diapason.

ingl., principal de violino; — violino, 
8’ e 4’. ora semelhante a êsse Instr. 
de cordas, ora parecido^ com a gambe 
variante: v. de concêrto, com o cará
ter do oboé; — violon, 8’, de mensura 
mais larga e entoação mais forte do 
que o v.-celo; — violonbaixo, 16’, pa
recido com o c.-baixo da orq.; — vio
loncelo, 8’, uma das vozes mais ca
racterísticas do pedal; — voz celeste; 
voce flébile, it., para solo; usada jun
tam. com eolina, salicional ou viola 
d’amore; — voz humana, quase sem
pre com leve som nasal;

Zartflõte, al., "flauta delicada” ; — 
Zartgedackt, al., “ tapado dellcadam.” ; 
— Zartgeige, al., “violino suave” .

Em um de seus catálogos, Aug. Lauk- 
huff-Weikersheim, W., dá o diâmetro 
de alguns reg., cuja comparação é 
bem instrutiva. Assim, PRINCIPAL, 
seg. o núm. de pés, tem êsses diâme
tros:

16’ Dó — 216 mm.
8’ ” _  139 ”
4’ ” — 85 ”
2’ ” — 53 ”
1' ” _  32 ”

A largura da bôca corresponde a 
1/4 da circunferência.

VIOLA DI GAMBA tem diâmetros 
muito diferentes:

8’ Dó — 78 mm. 
4’ ” — 49 ”
2’ ” — 31 ”
1' •> _  20 ”

A largura da bôca corresponde 
igualm. a 1/4 da circunferência. Cada 
reg. tem diâmetros próprios.

São REGISTROS MECÂNICOS: 
acoplamento acentuado, ou a. de 

acento; Accentkoppel, al., mecanismo 
que faz sobressair qualquer nota do 
acorde, cuja tecla se abaixe mais enèr- 
gicamente; é " melhoramento” dis
cutido; — acoplamento coletivo; Col- 
lectiv-Coppel, al., pedal ou puxador 
que, de uma vez, abre todos os regis
tros; — acoplamento de manual, unin
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do um teclado ao outro; — acopla
mento de melodia, juntando a oitava 
desta; — acoplamento de pedal, unin
do êste ao 1.° ou 2.° manual; — aco
plamento de süboitava; Suboctavkop- 
pel, al., acrescentando a oitava infe
rior; — acoplamento de superoitava; 
Superoctavkoppel, al., juntando a se
gunda oitava mais alta; — Auslõser, 
isolador: de misturas, combinações, 
acoplamentos, crescendo, determina
dos registros, etc.; — Auswechslung, 
al., substituição de reg. comuns por 
um outro; — Auszug, al., separação 
de um reg. do conjunto na corneta 
(Mixtur) de modo que possa tocar 
sem os companheiros;

Basscoppel, al., acoplamento da oi
tava grave do baixo; — botões de re
gistro, por cima ou por baixo do te
clado põem em ação seu reg. próprio, 
sem perturbar os outros;

Calcant, v. folelro; — câmbio, cam- 
biamento, it., r. que faz emudecer os 
comuns, para se ouvir só um órgão 
longínquo ou secundário; — coletivos, 
são pedais, botões, puxadores, etc. que 
põem em ação combinações ou grupos 
de r.; quanto à intensidade do som, 
distinguem-se c. de piano, mezzo for
te, forte, fortíssimo; — quanto aos 
timbres: vozes labiais (côro de prin
cipais, de tapados, de flautados) e r. 
de palhetas; — combinação de regis
tros, recurso para peças de responsa
bilidade artística e sem pausas maio
res; a c. chamada livre permite ao 
organista escolher prèviam. os con
juntos que lhe parecem mais apro
priados e que, no momento dado, fun
cionarão pela pressão sôbre um sim
ples botão ou piston; embora seja 
geralm. limitado o núm. de c. livres, 
bastam pouquíssimas, porque nada 
impede servir-se também dos meios 
comuns de mudanças de timbre e de 
intensidade; — c~nsola, Spieltisch, al., 
conjunto de teclados, pedais, lâminas, 
pistões, botões ou puxadores de reg. 
que constituem o mecanismo para o 
organista se servir do órgão à von
tade; — crescendo; r. para, pouco a 
pouco, fazer entrar outros registros
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ou para abrir as venezianas da caixa 
que encerra filas inteiras de r.

evacuatório, r., que, depois da últi
ma peça. faz sair o vento dos foles; — 
expressão, v. crescendo;

freio harmônico, peq. placa de me
tal do tamanho da abertura da bôca 
das flautas, colocada sôbre uma mola 
que a aproxima mais ou menos, em
belezando com isso o som;

Generalcoppel, al., acoplamento ge
ral, fazendo funcionar todos os r.;

Hochdruckluft-Register, al., r. de 
alta pressão;

indicador da expressão; Schwellan- 
zeiger, al., mecanismo que, a exemplo 
do relógio de velocidade nos automó
veis mostra, por uma agulha, os gru
pos de jogos que estão tocando; — 
indicador do ar nos foles, pontador 
que obedece à pressão do ar; — in
dicador dos registros, aparelho em ór
gãos novos que, por botões de marfim, 
làmpadazlnhas multicores ou coisa se
melhante indica os r. que estão fun
cionando;

Jalousieschweller, al., v. crescendo; 
prolongação, a) registro que, por um 

movimento do pé ou dum dedo, permi
te ao organista continuar a tocar com 
um conjunto de r. escolhidos, e prepa
rar, nesse tempo, outra combinação, 
a entrar, quando julgar oportuno; —
b) instalação movida pelo pé que faz 
continuar o último acorde (por ex. 
numa suspensão), dando liberdade aos 
dedos de preparar outro conjunto de 
jogos;

Schwellanzeiger, al., Indicador de 
crescendo; — Sperrventil. al., v. vál
vula de clausura;

tertia manu, acoplamento de oitava 
superior ou inferior; — trêmulo, r. 
que, por meio duma válvula no canal 
do ar, faz o som tremer; deve ser 
empregado só em r. suaves e ainda 
assim com discrição; — tutti, r. co
letivo;

válvula de clausura, r. que, por moio 
duma tabuinha revestida de couro, no 
canal do ar, regula a passagem dêste 
aos tubos; pode assim fazer ouvir es
tas ou aquelas combinações; — Volles
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Werk. al.. grand-choeur, fr.. Full Or- 
gan, ingl.. cheio, tutti.

REGRA, ant. expressão por linha 
(da pauta): "S. Gregório. & Santo Am
brósia ordenarão o Canto chão em hua 
regra; depois vsarão em quatro, os 
Modernos por escusar mudãças de 
Chaues, vsam hoje de cinco regras, nas 
quaes se appontão as figuras, pausas, 
& guiões.” (Pedro Thalesio: Arte de 
Canto chão, Coimbra, 1618).

REHAWI, tom árabe; v. Arábia.
REICHSMUSIKKAMMER, al., “Câ

mara de Música do Relch” , organiza
ção oficial na Alemanha nazista por 
lei de 22. 9. 1933, dividida em 5 partes:
1.° a) compositores; b) solistas; c) 
orquestras; d) música de recreio; —
2.° educadores de música; — 3.° a) 
confederação de cantores; b) de co
ros mistos; c) de coros de igreja dos 
protestantes e coros de trombones; d) 
música do povo e da juventude; e) 
mús. popular; — 4.° concertos; socie
dade de aproveitamento dos direitos 
autorais; concertos de cegos; — 5.° 
mús. e instr.: a) confederação de edi
tores; b) idem de casas de mús.; c) 
vendedores de instr.; d) empregados 
de casas de mús.; e) federação para 
mús. de casa.

REICHSRUNDFUNK-KAMMER, al.. 
“Câmara de Rádio do Relch” com 5 
repartições para os vários terrenos de 
atividade, e que, na era nazista, suce
deu às antigas emprêsas particulares. 
Dispunham de 13 estações de rádio 
emissora. As grandes orquestras de rá
dio tinham 60 ou mais músicos; as 
peq. 10 a 20, não contando os cantores.

REISADO. "Dentre as nossas danças 
dramáticas — escreve Mário de An
drade (“Reisados e Romances” , Cor
reio da Manhã, Rio, 13. 8. 1944) — o 
r. foi a única que, na sua forma primi
tiva, se aproximava mais do teatro lí
rico que do bailado... o r. realizava 
uma forma incipiente de melodrama, 
e o seu desenvolvimento lógico seria 
o teatro lírico, com todo o seu apare- 
lhamento erudito... É mesmo curioso 
como a criação do r. se assemelha à 
das Paixões da Idade Média... Mas a

criação de entrechos teatrais era coisa 
por demais complicada para nascer 
assim, anonimamente.. .  Ássim o povo 
recorreu aos seus romances, òs' quais 
da mesma forma que as paixões nos 
Evangelhos, são eminentem. dialo
gados.

"A prática de pôr em representação 
um romance, é portuguêsa também...  
Silvio Roméro diz que "ordinàrlam. 
nos r. cantam-se xácaras antigas, ve
lhos romances, novas canções satíri
cas, chulas”, etc  E o próprio Ro-
mero fornece o exemplo do R. da Pas
torinha, aproveitamento dum roman
ce velho, e até hoje um dos episódios 
fixos de certas versões do Bumba-meu- 
boi...

"É certo que o desaparecimento dos 
r. se deu por abandono da forma, po
rém não do costume. Êste permane
ceu, tanto pela refolclorlzação dos r. 
no assunto único e primitivam, mági
co da morte e ressurreição do bicho 
(o Bumba-meu-boi, e os cordões de bi
chos amazônicos), como pela fusão dos 
mais populares dêles em danças dra
máticas mais completas.” ...São “o 
fenômeno mais extraordinário de 
aproveitamento popular e conversão 
de forma que já se deram em qual
quer país.”

REIS, DIA DE — uma das mais sole
nes festas de N. Senhor, a 6 de ja
neiro, mais ant. na liturgia do qus o 
próprio Natal. Celebrasse nêle a ma
nifestação de Jesus ao mundo, cha
mando os reis do oriente; — o batis-, 
mo no Jordão, recebendo do Pai Eter
no a confirmação da filiação divina 
— e a lembrança das bodas de Caná, 
com o 1.° milagre público. O D. de R. 
tem prefácio próprio.

REIS NEGROS, v. negros.
REITMOTIVE, al., motivos de andar 

a cavalo; v. galope.
REK, v. req.
RELAÇÃO, correspondência entre as 

partes da harmonia e que, quando 
dura, é chamada falsa r. “A falsa r. 
cognominada cromática ou de oitava, 
dá-se quando uma nota natural se 
torna alterada, ou vice-versa, e essa
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nota não se conserva na mesma par
te” . (Vieira).

RELATIVO, é para o tom maior o 
menor, e vice-versa; chamam-se assim 
também os 5 tons próx.; v. próximo.

RELIGIOSO, gênero de mús. que se 
destina a fins rellg., na igreja, em 
casa, no teatro, etc.; a mús. para o 
culto divino chama-se sacra ou litúr- 
gica e é sujeita a leis mais severas do 
que a r.

RELÓGIO DE MÚSICA é r. que dá 
as horas e quartos de horas por notas 
melodiosas, ou dum acorde, por trina
do de pássaro, pela voz do cuco, etc.; 
o mecanismo de relógio é aplicado 
também a uma série de instr. Usa-se 
muito, nas duas Américas, êsse moti
vo, aproveitado por Pedro Griesbacher 
para a sua admirável “Missa Ameri
cana" a S. Cecília.

RENDEIRA, v. ave (8, corrupião).
REPENICAR, repicar, tocar sinos.
REPERCUSSA, lat., denominação, 

no canto gregor., da dominante.
REPERCUSSÃO, a) reprodução, eco;
b) nos tons gregor., o intervalo mais 

freqüente de cada modo, a saber:
1.° ré — lá; 7.° sal — ré;
2 ° ré — fá; 8.° sol — dó;
3.° mi — dó; 9.° lá — mi;
4.° mi — lá; 10.° lá — dó;
5.° fá — dó; 11.° dó — sol;
6.° fá — lá; 12.° dó — mi.

c) na fuga, uma passagem do tema 
por, tôdas as partes.

REPERTÓRIO, composições prepara
das à disposição dum côro, teatro, pia
nista, etc., C. de Barros Barreto, em 
Côro Orfeão, faz judiciosas observa
ções sôbre o r. de coros escolares: “de
penderá, primeiro, da espécie do con
junto: se côro misto ou de vozes iguais. 
Depois, dos fins a que se destine” . . .  
Além de composições escritas para 
conjunto de vozes, “são também ado
tadas transcrições e arranjos de mú
sicas, escritas originariam, para instr.

Tais adaptações e arranjos merecem 
ser realizados multo criterlosam. para 
não incorrer em deturpação do pensa
mento e caráter da composição, ou im
propriedade vocal, como frequentem, 
acontece. O mesmo sucede com tra
duções e adaptações de poesias a me
lodias prèvlam. compostas, divergindo 
na significação de letra e de mús., 
resultando às vêzes em verdadeiro dis
parate.

“Uma das condições essenciais da 
mús. para côro é pela sua contextura, 
o ajustamento perfeito à extensão das 
vozes, delimitada pelas regras de har
monização, o que concorre para o equi
líbrio na distribuição das partes... 
Não deixa de ter razão Rafael Bene
dito (Como se ensena el canto y la 
música) quando comenta: “Bajo el 
titolo de cantos escolares se han fa
bricado numa serie de cantos despro
vistos en absoluto de la menor esen- 
cia pedagógica y lo que es peor, com 
pretenclones exageradas de ser peda
gógicas, siendo además, desde el pun- 
to de vista artístico, verdaderos mo
delos de mal gusto y de pedestrerla” ...

Prevalecem na escolha do r. “os im
perativos de ordem artistico-musical, 
literário, emotivo e educacional. De
vem satisfazer pelo assunto as exigên
cias de arte e orientação estética, as
sociando-se igualm. à vida nacional e 
social. . .  Os hinos e cantos patrióti
cos . . .  devem ocupar lugar obrigató
rio. no r. de qualquer conjunto. As 
canções pop. geralm. as mais preferi
das traduzem-se nas rondas infantis, 
nos acalantas, modinhas, toadas e ca
denciados cantos de trabalho, sambas, 
emboladas e desafios” . ..

“Não basta que uma canção seja 
pop. para que possa ser adotada. A 
significação do pensamento que en
cerre, a forma de que se revista, o 
modo por que é trabalhada, tanto na 
mús., como na letra, inclusive a lin
guagem, são pontos que merecem a 
mais cuidadosa atenção do educador” .

REPETIÇÃO, nova apresentação; é 
indicada pelo sinal || : :||. Na orques
tra, os instr., às vêzes, têm que repe-
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tir a mesma figura, o que pode ser 
indicado por traços oblíquos com dois 
pontos.

REPICAR, v. tocar sinos; — REPI
QUE, toque festivo de sinos; v. sino.

RÉPLICA, REPRISE, fr„ repetição.
REPOUSO, REPOS, fr., v. arsis.
REPRISE, fr., repetição.
REQ, peq. pandeiro dos árabes asiá

ticos, com 2 guizos; — coberto de pele 
bayâd, de som mais fraco que a do 
cabrito.

REQUIEM, Missa de — missa com 
formulário e rito próprios que tem seu 
nome da prim. palavra do Intróito; 
tem sequência: Dies irae (v. esta); o 
Ofertório e a Communio são seguidos 
dum versículo. Não poucos músicos se 
celebrizaram pela composição do R. 
— LIT. Fr. P. Sinzig. Os cantos do R. 
“Música Sacra” , Petrópolis, 1945).

REQUINTA, a) peq. clarinete em 
mi bemol, da banda militar, isto é, 
uma quarta mais alta do que o clari
nete em si bemol;

b) corneta em mi bemol; saxhorn 
soprano, o mais agudo de todos os 
instr. de pistões; petit bugie, fr., picco- 
lo ou pistonino, .it.

RESBALOSA, v. Perú musical.
RESOLUÇÃO, transformação da dis

sonância em consonância com a im
pressão de repouso; por sua vez, as 
notas atrativas ou sensíveis provocam 
r., embora não sejam dissonantes.

RESPIRAÇAO, fôlego; movimento 
duplo dos pulmões, de inspiração e 
expiração, entendendo-se geralm. em 
música por r. a inspiração, o ato de 
receber o ar. A r. é de máxima impor
tância para a arte de frasear, não se 
permitindo interrompê-la antes do fim 
da palavra ou frase. A inspiração fun
da é chamada ãiafragmática: dilata 
o abdômen, para fazer descer o dia
fragma, deixando maior espaço no tó
rax para o pleno desenvolvimento dos 
pulmões.

A inspiração clavicular, na qual se 
elevam as clavículas para os pulmões 
se dilatarem na parte superior, é fati
gante e prejudicial.

O compositor costuma indicar onde 
se deve ou se pode respirar. “Mursael

(Psychology of school music teach- 
ing) aconselha não entrar em mui
tos detalhes no ensino de r. Deve-se 
exigir apenas atitude natural, desem
baraçada, fazendo notar que a natu
ralidade não deve ser apenas aparen
te, mas compreender a liberdade mus
cular... Para treino de r. indica os 
seguintes exercícios:

1.° inspirar profundam, e sem ruí
do pelo nariz, expirar pela bôca, na
turalmente, em vogal silenciosa;

2.° inspiração rápida e expiração 
com vogais entoadas numa mesma 
nota;

3.° inspiração profunda e expiração 
controlada, com entoação de frase mu
sical .. .

No côro, o indivíduo é forçado a 
concordar a sua r. com a dos demais 
cantores e de acôrdo também com as 
exigências da composição musical... 
É condição essencial para a emissão 
da voz e, consequentemente, de boa 
respiração, a atitude de quem canta... 
A melhor atitude para o estudo do 
canto é estarem os alunos de pé. . .  Se 
o canto fôr feito por leitura, será ne
cessário que o exemplar da música 
esteja ao alcance da vista, não muito 
para o alto, de modo a prejudicar a 
transmissão do som, ou interceptando 
a regência, nem tão baixo que obri
gue a inclinação do busto.” (C. de Bar- 
ros Barreto: Côro Orfeão).

H. Vila Lobos (Programa de Música, 
1934, p. 14) distingue: 1.° r. de des
canso; — 2.° r. de disciplina, com 
ritmo, feita naturalmente; — 3.° r. 
com a mesma diclplina, emitindo som 
(em tôdas as vogais), sém canto; —
4.° com ritmo e entoação; — 5.° de
finindo a nota e entoando; — 6.° en
toação artística.

RESPONSO ou RESPONSÓRIO, na 
liturgia: “ trecho composto de respos
ta e versículo, a rezar ou a cantar en
tre solistas ou entre solistas e côro, 
depois das lições nas Matinas e depois 
dos Capítulos nas Horas Menores e 
Completas. Os r. depois das lições 
são a substituição de um salmo que, 
antigam., se cantava para interrom
per agradàvelm. a leitura... Muito co
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nhecido pelo povo é o r. nas Matinas 
da festa de S. Antônio: Si quaeris mi
racula. composto por São Boaventura. 
Também o Libera me, r. tirado das 
Matinas do Ofício pelos defuntos.” 
(Riiwer).

RESPOSTA, na fuga é a frase que 
“responde”, a outra é chamada sujeito 
ou tema; v. fuga.

RESSONÂNCIA, o fenômeno de re
flexão das ondas sonoras numa pare
de, confundlndo-se os sons; reforço 
das vibrações (e portanto do som) 
mediante uma caixa ou tábua da har
monia, como nos instrumentos de cor
das no piano, etc." (Peq. Dic.) v. caixa 
de ressonância.

“Que fim tem o corpo de r.?” per
gunta Rlemann (Katechismus der 
Muslkgeschichte). As cordas não 
transmitem diretamente suas vibra
ções ao ar? Não, isso só daria um tom 
mesquinho, pobre. Até as harpas egíp
cias mais antigas, da forma dum arco. 
cuja corda vibrante no vôo da seta... 
levara à invenção dêsses lnstr., não 
podia dispensar um corpo de r.; tal
vez que o achasse no pódio onde se 
colocava o tocador do instr. A corda 
vibrante transmitia suas vibrações an
tes ao corpo de r., e êste, em tôda a 
sua extensão, ao ar.” (n.° 26); — v. 
acústica.

RESUMO dfis regras gerais mais im
portantes, e necessárias para a boa in
teligência do CANTOCHAO, pelo P. 
Luiz da Maria Croesser. Coimbra, 1741.

RESUPINUS, v. neuma.
RETARDO, efeito da prolongação 

duma nota dentro do acorde seguin
te; v. -prolongação.

RETIRO ESPIRITUAL E MÚSICA. 
— “Retirando-se” das ocupações de ca
da dia para a solidão, com meditações 
e "exercícios espirituais" (oração, pe
nitência, etc.), os “exercitantes” imi
tam o exemplo de Cristo que se “reti
rara” 40 dias para o deserto; de Ma
ria SS. e dos apóstolos que, por 9 dias. 
se prepararam para a vinda do Espíri
to Santo. S. Jerônlmo, S. Pedro Cri
sólogo aconselharam o r.; S. Inácio de 
Loyola, em 1522, elaborou o célebre

programa Exercitia spiritualia que le
vou o pensamento do r. e. a tôda a par
te. O seu r.. de 30 dias, parte do funda
mento: existência de Deus, último fim 
do homem, o mal da desobediência a 
Deus, o pecado (caminho da purifica
ção) ; a imitação de Cristo (cam. da 
iluminação); a meditação da vida, pai
xão e glorificação de Cristo (cam. da 
união).

Há reduções dêsse método em r. e. 
por 8 ou 3 dias, multas vêzes em casas 
construídas para êsse fim (como a da 
Gávea, no Rio de Janeiro, 3 na Suíça, 
11 na Áustria, 74 na Alemanha, etc.); i 
não poucas vêzes para classes determi
nadas: moças, sras. casadas, homens, 
estudantes, operários, etc. Para semi
naristas, religiosos de ambos os sexos 
e o clero, o r .e . é  prescrito pelo Direito 
Canônico.

A ligação do r. e. com música não 
é de todo nova: o r. costuma ser aber- 
com o canto do Vení, Creator; de noi
te, em inúmeros r. canta-se o salmo 
Miserere, substituído nos últimos dias 
da semana do r.; frequentem, pelo sal
mo 102, Benedic anima mea, Domino. 
Guardlnl, um dos chefes mais acata
dos do movimento cat. da juventude, 
desde anos dirige r. e., atendendo a 
práticas da vida moderna: o desper
tar matutino é seguido por breves gi
násticas, “para estarem deveras acor
dados” ; diàrlam. há exercícios de can
to que não visam fins artísticos, nem 
mesmo pedagógicos, e sim a atividade 
em comum e o aprofundamento das 
meditações e práticas religiosas; o di
retor do r. não permite que alguém 
se exclua a título de não saber can
tar; quer que o canto seja uma oração 
intensificada. O 1 P r. e. pregado com 
essas máximas, foi partilhado por 100 
jovens; o seg. por 200. É fácil com
preender o efeito do canto em comum 
(de texto e melodia prèviam. explica
dos) , no fim da meditação sôbre o pe
cado, do Senhor Deus, pequei, Se
nhor!; — depois da meditação sôbre 
o nascimento de Cristo o Noite feliz; 
— como final da meditação sôbre o 
SS. Sacramento, do Silêncio, silêncio
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ou do Tantum ergo; — no fim da me
ditação sôbre a SS. Virgem o Com mi
nha mãe ’starei.

São caminhos novos, já seguidos 
com ótimos frutos; caminhos variados 
que. em r. e. para o clero, pode fazer 
compreender o alcance dum simples 
Dominus vóbiscum, a profundeza da 
Praefatio e do Pater noster; a eleva
ção do Sanctus. Benedictus e Agnus 
D ei...

LIT. — Romano Gardini, Wille und 
Wahrheit. Geistliche Übungen. 1933. 

RETOMBÉE, fr., recaída, v. arsis. 
RETORCIDA, cantilenas alternadas 

ao som da viola, com dança sapatea
da, no Rio Grande do Sul.

REVISTAS E JORNAIS DE MÚSI
CA. publicações periódicas, dedicadas 
de todo ou princlpalm. à mús. São re- 
lativam. novas, sendo a prlm. a de 
Mattheson: Música critica, 1722. Por 
Incompletas que sejam as fontes à dis
posição. damos listas na ordem alfa
bética dos resp. países, recorrendo em 
particular às numerosas pág. de Rie- 
mann, em ordem quase cronológica, 
à Biblioteca de Abraão Carvalho, Rio, 
e a apontamentos pessoais.

ALEMANHA

Allgemeine Deutsche Musikzeitung, 
Kassel, 1874; desde 1883 sob o titu
lo: Allgemeine Musikzeitung; 

Allgemeine Musikalische Rundschau, 
Berlim, 1898;

Allgemeine Musikalische Zeitung, Lip- 
sla. 1798, da casa Breitkopf & Här
tel;

Allgemeine Musikzeitung, Lipsia, 1883; 
Allgemeiner deutscher Musiker-Kalen

der, Berllm;
Allgemeiner Musikalischer Anzeiger, 

Francoforte, 1826-27;
Allgemeine Zeitung für Musik und Mu- 

siklltteratur, Berlim, 1820; 
Anregungen für Kunst, Leben und 

Wissenschaft, 1856-61 (red. Brende); 
Apollo, Dresden, 1792 (red. Krlegel); 
Archiv für Musikwissenschaft, 1918; 
Bachjahrbuch, por Schering, Abert, 

Sandberger;

Bayerische Sängerzeitung, Munique (J. 
Mck), para coros de homens;

Bayreuther Blätter, 1878 (Wolzogen);
Berliner Allgemeine Musikalische Zei

tung, 1824-30 (Marx);
Berliner Musikalische Zeitung, 1793 

(Spazier);
Berliner Musikalische Z e i t u n g ,

1844-47;
Berliner Signale. 1894-1900 (Kewitsch, 

R oth);
Betrachtungen der Mannheimer Ton

schule, 1778-81 (padre Vogler);
Blätter für Haus- und Kirchenmusik, 

Langensalza, 1897-1914 (E. Rabich);
Blätter für Musik, Theater und Kunst, 

1855-68;
Caecilia, 1824-48, catol.; — Caecilia. 

Breslau (Rotter, Osburg); catol. — 
Caecilia, Strasburgo, 1894, (Hamm, 
Lutz, Mathias), catol.; — Caecilia. 
Trier, 1862 (Oberhoffer, Hermes
dorff), catol.;

Caecilianisches Vereinsorgan, Ratis- 
bona;

Caecilienkalender 1876-85, (Haberl), 
catol.;

Centralblatt für Instrumentalmusik. 
Solound Chorgesang, Munique, 1898- 
1901 (Gottschalg, Cursch-Biihren);

Centralblat für Musik, Lipsia, 1888-89 
(A. Hettler);

Chorgesang, Der — Lipsia, 1895, para 
coros de homens;

Collegium Musicum, Kassel;
Correspondenzblatt des evangelischen 

Kirchengesangvereins für Deutsch
land, Darmstadt, 1887, protest.;

Deutsche Gesangskunst, Lipsia, 1900- 
01 (Bruns-Molar);

Deutsche Instrumentenbau - Zeitung, 
Berlim, 1899 (Euting);

Deutsche Liederhalle, 1885 (B. Vogel), 
p. coros de homens;

Deutsche Militär-Musikerzeitung. Ber
llm, 1880;

Deutsche Musikdirektoren - Zeitung, 
Hannover. 1892 (Neuendorff, Max 
Chop);

Deutsche Musikerzeitung, 1870 (Men
del, Lackowltz, Ertel, Schaub);

Deutsche Musikzeitung;
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Deutscher Musiker-Kalender, Lipsia, 
1886 (Hesse);

Deutsche Sängerbundszeitung, 1900 
(Wohlgemuth), p. coros de homens;

Deutsche Sängerwarte. Trier (Kess
ler) ;

Deutsche Sängerzeitung, Berlim (Ja- 
netzki);

Deutsche Tonkünstler und Musikleh
rer; — Deutsche Tonkünstler-Zei
tung, Berlim, 1903 (Hausmann, Göt- 
mann. Ebel);

Dur und Moll, Lipsia. 1896 (Payner);
Echo, Berlin, 1851-79 (Kossak, Mendel, 

Langhans);
Echo vom Gebirge, Stuttgart, 1882 

(Fiedler);
Elementarbuch der Tonkunst, Speyer, 

1788-1790;
Euterpe, Erfurt. 1841-51; — Euterpe, 

Grossheim, 1795; — Euterpe, Lipsia, 
1841 (F. W. Sering).

Eutonia, Berlim e Breslau, 1828-37;
Feuer, 1918-22;
Fliegende Blätter des Schlesischen 

Vereins zur Hebung der evangeli
schen Kirchenmusik, Brleg, 1867 (F. 
Lubrlch), protest.;

Fliegende Blätter für katholische Kir
chenmusik, Ratisbona, 1866 (Franz 
Witt, Fr. Schmidt, Haberl, H. Mül
ler), catol.;

Fliegende Blätter für Musik, 1855-57 
(Lobe);

Gesangpädagogische Blätter, Berlim;
Gitarre, Die — Röndorf, 1918 (Er. 

Schwarz-Relfflingen);
Gitarre-Freund, Der — Munlque, 1902 

(Lewy);
Gluck-Jahrbuch, por Schering, Abert, 

Sandberger;
Gregoriusblatt, Aachen, 1876 (Böcke- 

ler, Bornewasser — mals tarde Bls- 
po de Trier —, Cohen, Kurthen), 
catol.;

Gregoriusbote, Aachen, Düsseldorf (W. 
Schönen), catol.;

HalMuia, Quedlinburg, 1879, protest.;
Handbuch der musikalischen Littera- 

tur;
Hannoversche Musikzeitung, 1870 

(Oertel);
Harmonie, Hannover, 1887 (Oertel); —

Harmonie, Offenbach. 1875-78 (Ais
leben) ;

Harmonium. Das — Lipsia, 1903-11 
(Lückhoff);

Hausmusik, Berlim e Weimar, 1896;
Historisch-kritische Beiträge, 1754-78;
Iris in Gebiete der Tonkunst, 1828-37;
Jahrbücher der Musikbibliothek Pe

ters, 1895;
Jahrbücher des deutschen Nationalve

reins für Musik und Wissenschaft, 
Karlsruhe, 1839-43 (Shilling);

Journal der Tonkunst, 1795 (C. H. 
K och );

Kammermusik, Die — Heilbronn, 1897- 
99 (Eccarius-Sieber);

Kartellzeitung der studentischen Ge
sangvereine, Hannover, 1893 (Ude);

Katholische Kirchenmusik, Die — Fri- 
burgo, catol.;

Katholische Kirchensänger, Der — 
Friburgo (Schulz), cat.;

Katholische Organist, Der — Düssel
dorf, 1913 (Knüppel), catol.;

Kirchenchor, Bregenz, 1871 (Battlogg, 
Widmann), catol.;

Kirchenchor für Sachsen, Der — Lip
sia, 1890 (Meissner),protest.;

Kirchenmusikalische Blätter, Nurem- 
berg, 1920 (Böhm), protest.;

Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Ratis
bona, 1886 (Haberl), catol.;

Kirchenmusik, Die — Düsseldorf, 1938 
(a ünica rev. cat. mus. que os na- 
zistas deixaram viver).

Klavierlehrer, Der — Berlim, 1878 
(Breslauer, Morsch. M. W olff);

Kleine Hamburger Musikzeitung, 1840- 
50; 1871-72;

Korreepondenzblatt des Evangelischen 
Kirchengesangvereins, Lipsia, 1886 
(Sonne), protest.;

Kritische Briefe, 1759-64;
Kritische Musikus, Der — 1737-38; 

1739-1740 (Scheibe);
Kritischer Anzeiger, Lipsia, 1846-47;
Kritischer Musikus an der Spree, 1750;
Kunstgesang, Der — Berlim, 1897 

(Schulze-Strelitz);
Leipziger Konzertsaal, Der — 1894;
Leipziger Kunstblatt, 1818;
Leipziger Musik- und Kunstzeitung, 

1884-1888 (Schlömp);
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Leipziger Musikzeitung, 1893;
Leipziger Sängerbundzeitung;
Lied und Volk;
Liiterarischer Handweiser, Ratisbona, 

1893 (Auer, Griesbacher), catöl.;
Liturgie und Kirchenmusik, Dülmen, 

catöl.;
Liturgische Zeitschrift, Ratisbona, 

catöl.;
Magazin der Musik, Hamburgo, 1783- 

89 (Cramer);
Magazin der Tonkunst, Oschatz, 1797;
Mandoline, Die — Lipsia. 1904 (Berti- 

nelli);
Melos. Berllm, 1920 (Schercheb, Win- 

disch, Mersman);
Militärmusik, Die — 1897;,
Minerva, Francoforts, 1826-27;
Minnesänger, Der — Mogüncia, 1834- 

37; 1856-58;
Mitteilungen des Verbandes deutscher 

Orchester- und Chorleiter, Nurem- 
berg, 1910 (F. Meister);

Mitteilungen, Essen;
Mitteilungen für katholische Kirchen

musiker, Düsseldorf, catöl.;
Mnemosyne, Lipsia, 1817, contlnuado, 

em 1818, como Leipziger Kunstblatt;
Moderne Brettl, Das — Berlim, 1901- 

02 (Schultze-Etzel);
Monatshefte für den Schulgesang, 

Essen, 1906, p. o canto escolar;
Monatshefte für katholische Kirchen

musik, Kronach, catöl.;
Monatshefte für Musikgeschichte, 

1869 (R. Eltner);
Monatsschrift für Gottesdienst und 

kirchliche Kunst, Strasburgo, 1896 
(Spltta, Smend), protest.

Monatsschrift für Theater und Musik, 
1855-61;

Mozart-Jahrbuch, por Schering, Abert, 
Sandberger;

Münchener Allgemeine Musikzeitung, 
1827-1828 (Stöpel);

Münchener musikalische Nachrichten 
(Kaim);

Münchener Signale, 1883 (Mosham- 
m er);

Muse des Saitenspiels, Röndorf, 1918 
(Grünwald);

Musica critica, Hamburgo, 1722;

Musioa Sacra, Ratisbona, 1866 (Witt, 
Haberl, Weinmann, Feilerer), catöl.;

Musik, Die — Berlim. 1901-15; 1922 
(Schuster) ;

Musikalische Bibliothek, Eschstruht, 
1784-1785; — Musikalische Biblio
thek, Lipsia, 1736-54;

Musikalische Blätter, 1891-92;
Musikalische Deutschland, Das — Ber

lim, 1856;
Musikalische Eilpost, Die — Weimar, 

1826;
Musikalische Hausfreund, Der — Mo

güncia, 1820-31 (T. v. Haupt);
Musikalische Jugendpost, Stuttgart, 

1886 (Grüninger) ;
Musikalische Korrespondenz, 1790-92;
Musikalische Monatsschrift, Berlim, 

1793; — Musikalische Monatsschrift, 
Halle, 1790-91;

Musikalische Patriot, Der — Braun
schweig, 1741-42;

Musikalische Realzeitung, Speyer.
1788-90;

Musikalischer StaarStecher, 1740;
Musikalische Rundschau, Munique, 

1905-08;
Musikalisches Centralblatt, Lipsia,

1873 (Reinsdorf);
Musikalisches Jahrbüchlein, 1833 

(Häuser) ;
Musikalisches Kunstmagazin, 1782-91 

(Reichardt) ;
Musikalisches Magazin, Hamburgo,

1829;
Musikalisches Wochenblatt, 1791-92; 

idem, Magdeburgo, 1819 (Kallen
bach) ; — idem, 1870;

Musikalisches Zentralblatt, Lipsia,
1881-84 (Seltz) ;

Musikalisch-kritische Bibliothek, 1778- 
79 (Forkel) ;

Musikalisch-kritisches Repertorium, 
Lipsia, 1844-45;

Musikalisch-kritische Zeitschrift, Lip
sia, 1805 (Thomasius) ;

Musikalisch-litterarischer Monatsbe
richt, Lipsia, 1830 (Hofmeister) ;

Musik für Alle, Berlim, 1906;
Musikhandel und Musikpflege, Lipsia 

(Hesse) ;
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Musik in Zeitbewusstsein, Amtl. Zeit
schrift der Reichsmusikerschaft, 
Berlim, 1933;

Musikinstrumenten-Zeitung. Berlim, 
1890 (Berger, Warschauer);

Musikpädagogische Blätter, Quedlin
burg, 1896-98 (Zuschneid);

Musikpflege, Die;
Musik und Kirche, Kassel;
Musik- und Theaterwelt, Die — Ber

lim, 1899;
Musik und Volk, Kassel. 1933;
Musikwelt, Die — 1880-81 (Goldstein);

— idem. Berlim. 1898 (Genss); — 
idem. Hamburgo, 1920;

Musikwoche, Die — Lipsia, 1901-04 
(Hamann);

Neue Allgemeine Zeitschrift für Thea
ter und Musik, Lipsia, 1867-68 (Ar
nold) ;

Neue Berliner Musikzeitung, Die — 
1847-1896;

Neue Magdeburger Musikzeitung, 1903
— (Lange);

Neue Militärmusiker-Zeitung, Hanno
ver;

Neue Musikalische Rundschau, Muni
que, 1908;

Neue Musikerzeitung, Die — 1881-90;
Neue Musik- und Litteratur-Zeitung, 

1903, Kühle;
Neue Musikzeitung, Colônia, 1880-36 

(Tonger); depois: Stuttgart (Swcbo- 
da, Raschdorff. Kühn, Nagel, Holle, 
Enszlin);

Neues Beethoven-Jahrbuch, por Sche
ring, Abert, Sandberger;

Neues Musikblatt, Mogúncia;
Neue Zeitschrift für Musik, Lipsia, 

1834 (fund. p. Rob. Schumann);
Niederrheinische Musikzeitung, Colô

nia, 1853-67;
Oberschletische Musikblätter, 1922 

(Lamza);
Oehlers musikalisch-litterarische Rund

schau, Francoforte, 1897 (Pochham- 
m er);

Orchester, Das — Dresden, 1884 Schol- 
ze ); — Orchester, Das, 1849-50 (Hen
ning. Barth, Zeitz);

Organist, Der — 1879-80 (Wange
mann) ;

Organon. Munique;
Orgelbauzeitung. Berlim, 1879-80 (Rei

ter). p. organeiros;
Orgel. Die — Lipsia, 1889 (Lubrich);
PMlomusos. Sondershausen, 1849-50 

(J. H. Lehmann);
Polyhymnia, Meissen, 1825-30; — Po- 

lyhymnia, Stuttgart, 1817;
Recensionen und Mitteilungen für 

Theater, Musik und bildende Küns
te, 1862-1865;

Redenden Künste, Die — Lipsia, 1894- 
1900 (Wild);

Revue de Saint-Chrodegang, Metz;
Rheinische Musik- und Theaterzei

tung. Colônia, 1900 (K. Wolff. Th. 
San Galli, Tischer);

Rheinische Musikzeitung, Colônia, 
1852-60;

Sammelbände der Internationalen 
Musikgesellschaft, Lipsia, 1899 (Breit
kopf & Härtel);

Sängergruss, Bonn, 1879 (R. Schmitz), 
p. coros de homens;

Sängerhalle, Lipsia, 1861 (Kippke), p. 
coros de homens.

Sängerwarte, Steele. 1881-83, p. coros 
de homens;

Schlesische Zeitung für Musik, Bres
lau, 1833-35;

Signale für die musikalische Welt, Lip
sia. 1843; (desde 1920: Max Chop;;

Singet dem Herrn, Elberfeld (Bre
cher) , protest.;

Singgemeinde, Die —
Siona, Gütersloh, 1878 (Herold), pro

test.;
Solo- und Chorgesang;
Stimme, Die — Berlim, 1906 (Flatau);
Studien für Tonkünstler und Musik

freunde, Berllm, 1792;
Süddeutsche Musikerzeitung, Munique 

(Dennerlein) ;
Süddeutsche Musikzeitung, Mogúncia, 

1849-1866;
Sursum corda, 1919 (Griesbacher), 

catöl.;
Syphonia, Lipsia, 1863-68;
Teutonia, Schleusingen, 1847-49 (J. 

Otto, Schladebach), p. coros de ho
mens;

Tonhalle, Lipsia;
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Tonkunst, 1876 (Hahn. Wangermann);
Unparteilische Kritik, Lípsla, 1788-90;
Urania, Erfurt (Gottschlag, Putt

mann). p. organistas;
Vierteljahrsschrift für Musikwissen

schaft (Chrysander, Spitta, Adler);
Völkische Musikerziehung, Braun

schweig, 1934;
Wochenblatt für Kunst- und Musika

lienhändler, Stuttgart, 1837-38;
Wöchentliche Nachrichten, 1766 (J. 

A. Hlller);
Zeitschrift der Internationalen Musik

gesellschaft, Lipsia, 1899, (Flei
scher) ;

Zeitschrift für den musikalischen Un
terricht, 1896 (Stöhe);

Zeitschrift für Deutschlands Musikve
reine und Dilettanten, Karlsruhe,
1841-42;

Zeistschrift für Instrumentenbau, Lip
sia, 1881 (P. de W lt);

Zeitschrift für Musik, 1920 (Steingrä
ber) ;

Zeitschrift für Musikwissenschaft, 
1918 (A. Einstein);

Zeitschrift für Orgel-, Klavier- und Flü
gelbau, Weimar, 1847-55 (C. H.
Scheidt, B. Hartmann), p. fabrican
tes de órgão e piano;

Zeitschrift für vergleichende Musik
wissenschaft;

Zeitung für Orgel- und Harmonium. 
para organeiros;

Zeitung für Theater und Musik, Ber
lim, 1821 (Kuhn);

Zithersignale, Trier, 1879 (Hönes), para 
tocadores de citara.

ALSACIA
Caecilia, Strasburgo, catól.;
Monatsschrift für Gottesdienst und 

kirchliche Kunst, 1896, protest.;
Revue Saint-Chrodegang, Metz, catól.

ARGENTINA

América musical, La — New York, 
1882, em espanhol;

Boletin musical, El — Buenos Aires, 
1878;

Correo Musical Sud-Americano, Bue
nos Aires, 1888;

Crônica musical, La — Buenos Aires, 
1885;

Disonancias, Buenos Aires, 1927 (L. 
T. Beda Pereyra);

Eco Musical, Buenos Aires, 1942 (Dann- 
ler de La Tour);

Mundo Musical, Buenos Aires, 1938;
Música, Buenos Aires;
Música de América, Buenos Aires;
Prelúdios, Buenos Aires, 1938;
Psallite, Seminário “San José", La Pla- 

ta, 1944;
Silurante Musicale, La — Buenos Ai

res, 1932.

AUSTRIA
Allgemeine Musikalische Zeitung, Vie

na, 1817-23;
Allgemeiner Musikalischer Anzeiger, 

Viena, 1829-39;
Allgemeine Wiener Musikalische Zei

tung, 1841-48 (A. Schmidt);
Anbruch, Der — Viena;
Bibel und Liturgie, Klosterneuburg, 

catól.;
Blätter für Musik, Theater und Kunst, 

1855-68 (Zellner);
Caecilia, 1879 (Boncourt);
Centralblatt der Zithervereine, Viena, 

1893-1894;
Deutsche Kunst- und Musikzeitung, 

Viena, 1873-1901 (O. Keller);
Deutsche Volkslied, Das — Viena 

(Pommier, Llebleitner);
Frommer Kalender für die Musikali

sche Welt, Viena, 1876;
Gregorianische Rundschau, Graz (J. 

Weiss), catól.;
Jahrbuch der Tonkunst. 1796;
Kirchenmusikalische VierteHjahrs- 

schrift, Salzburgo, 1885 (Katschtha- 
ler, mais tarde Cardeal);

Lyra, Viena, 1878;
Merker, Der — Viena, 1909-23 (Specht, 

Karpath, Rittner);
Monatsschrift für Theater und Musik, 

1855-1861 (Klemm);
Mozarteums Mitteilungen, Salzburg, 

1918-1921 (Sylvester);
Musica Divina, Viena (Schachleitner, 

O. S. B .);
Musikalische Dilettante, Der — Viena, 

1770 (Daube);
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Musikalische Monatsschrift, Linz, 1803 
(Gloggl);

Musikalische Presse, viena, 1879;
Musikalischer Kurier. Viena, 1918-22 

(M. G raf);
Musikalische Rundschau, Viena, 1855 

(Engelmann);
Musikalisches (Ein) Blättchen jeder

zeit für alle, die nicht musikalisch 
sind, Linz, 1810;

Musikalische Zeitung für die österrei
chischen Staaten, 1812-13;

Musikbote. 1924 (O. Slegl).
Musikbuch aus Österreich, Viena, 

1904-13;
Musikblätter des Anbruch, Viena, 1919 

(O. Schneider, Pick, Stefan);
Musiker-Courier, Viena, 1878-80 (Rath- 

ner, Buckert);
Musikliterarische Blätter, Viena, 1904- 

07 (Neumann, Lederer);
Musikpädagogische Zeitschrift, Viena, 

1911 (H. Wagner);
Musik- und Literaturblatt für Volks

schullehrer, Viena, 1864-70 (Vogler);
Neue Musikalische Presse, Viena, 1892 

(KrätochwiU, Metz);
Neue musikalische Revue, Viena, 1892;
österreichische Musikerzeitung, Viena, 

1875 (Fischer);
österreichische Musik- und Theater

zeitung, Viena, 1887 (Cador);
österreichische Rundschau;
Parsifal, Viena, 1884-85 (E. Kästner);
Pult und Taktstock, Viena, 1924 

(Stein);
Recensionen und Mitteilungen für 

Theater, Musik und bildende Kunst, 
Viena, 1862-65 (com artigos de Sonn
leithner, Hauptmann, etc.);

Stimmbildung, Die — Viena, 1919 (Oto 
Iro), p. formação da voz;

Thalia, Viena;
Wiener Musikalische Zeitung, 1812-13; 

1884-87 (E. Kästner);
Wiener Musikzeitung. 1852-60;
Wiener Signale, 1878;
Wiener Zitherzeitung. 1887 (F. Wag

ner) ;
Zeitschrift für Orgel- und Harmonium

bau, Graz. 1903 (Mauracher), p. or
ganeiros.

BÉLGICA

Art moderne, V  — Bruxelas (O. 
Maus);

Courrier de S. Grégoire, Liège, 1888 
(Dirven);

Écho de musique française et italienne, 
V  — Liège, 1758-66;

Échi musical, V  — Bruxelas, 1869-98 
(Mahlllon);

Fédération artistique, La — Bruxelas;
Guide musical, Le — Bruxelas, 1855 

(Delhasse, Kufferath, Imbert);
Musica Sacra, Gand, 1881 (Damme). 

cat.;
Musica Viva, Bruxelas, Roma, Londres. 

Zurich, 1936;
Press Musicale, La — Bruxelas;
Revue Grégorienne;
Tablettes du musicien, Bruxelas, 1883, 

(Schott).

BOÊMIA
Dalibor, Praga, 1878 (Urbanek).

BRASIL

Abelha Musical, Rio de Janeiro;
Album, O — Recife, 1894;
Album, O — Rio, (Artur Azevedo, com 

valiosos retratos);
Apoio;
Ariel, São Paulo;
Boletim da Sociedade Brasileira de Au

tores Teatrais, Rio;
Brasil Musical,' Rio, 1923 (Júlio Reis);
Brasil, O — Rio;
Cai-Mi, Recife, 1899 (teatro);
Carlos Gomes, Pernambuco, 1882 (1 

núm.°);
Citara, A — Recife, 1882;
Conferência, Rio, 1933 (Aug. Linha

res) ;
Conselheiro das Damas;
Correio Musical Brasileiro, S. Paulo. 

1921;
Cultura Artística, Rio, 1934;
Cultura Musical, Pernambuco, 1930;
Estudante (O) de Música, órgão do 

Diretório Acadêmico do Inst. Nac. 
de Música, 1933 (1 n .°);

Gazeta Musical, Rio, 1891 (A. F. de 
Vasconcelos);
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Harmonie, Zeitschrift für Musik und 
Kunst, Rio, 1932;

Ilustração Musical. Rio. 1930 (Lor. Fer- 
nandez, Lopes Gonçalves); 

Intercambio (T. Heuberger), Rio;
Lira de Apolo;
Lira do Trovador, A — Rio;
Lira Eólica;
Lyra. A — Recife, 1881;
Mundo Musical, Rio, 1936 (H. Montei

ro Lázaro);
Musica, S. Paulo, da Soc. de Conc. 

Sinf.;
Música Eclesiástica, S. Paulo, 1936 (J.

Capocchl), catól.;
Música Sacra. Petrópolis, 1941 (Fr.

Pedro Sinzig), catól.;
Música Viva, Rio, 1940 (Köllreutter, O.

Bevilacqua);
Noticiário Ricordi. S. Paulo, 1937; 
Pérolas e Diamantes;
Philharmônica Granjense. A — 1905, 

Maranhão;
Phono-Arte, Rio, 1928;
Recreio dos Jovens Pianistas, Bahia; 
Resáibos Lyricos, Recife, 1884 (Tea

tro) ;
Resenha Musical. S. Paulo (CI. de Oli

veira) ;
Revista Bros, de Música, Rio (Escola 

Nac. de Müs.);
Revista das Artes, Recife, 1855-6; 
Revista Musical, Recife;
Revista Musical e de Belas Artes, Rio, 

1879 (A. Napoleão e Miguez); 
Revista Theatral, 1S05. Amazonas; 
Sinfonia, org. informativo do Sindica

to de Músicos Profissionais do Rio, 
1946 (Eleazar de Carvalho); 

Temporada, Rio, 1926 (Teatro Munici
pa l);

Theatro, O — Pará, 1907;
Theatro, O — Recife, 1905 (4 núms.); 
Trovador;
Violão, O — Rio, 1928;
Voz do Violão, Rio, 1931;
Weco, Rio, 1928 (C. Wehrs & C .).

O amor do brasileiro à música se re
vela também na escolha dos títulos de 
jornais e revistas políticos, religiosos, 
sociais ou simplesmente noticiosos. 
Abstraindo de nomes “musicais” com

vários sentidos (Alvorada, Arte, Voz, 
órgão, Rebate, etc.), escolheram-se 
muitos de instr., como O Apito, Pará. 
1905; — O BadaCo, Recife, 1884 e 1895; 
Maranhão. 1905: Fortaleza. 1897: — 
Birimbau, Baturlté, 1891; — A Buzina, 
Macáu, 1888; — O Chocalho. Fortale
za, 1898; Camocim, 1907; — O Clarim 
(nome predileto), Pará, 1888 e 1898; 
Recife. 1878, 1889 e 1892; Alagoas, 
18E4; Maroim. Sergipe, 1888; — Cla
rim da Fama, Pernambuco, 1863; — 
Clarim da Liberdade, Aracatú e Rio; 
Clarim Literário. Rio, 1858 — Clarim 
Social. Rio, 1900; — O Fagote, Natal, 
1852; — A Flauta, Ceará, 1904; — A 
Harpa, Teresina, 1883; — Harpa Ala
goana, 1900; — A Lira, Crato, 1863; 
Recife. 1903; — A Matraca, Recife, 
1868, 1883 e 1900; Maranhão. 1893; — 
O Pandeiro, Sobral. 1904; — O Phono- 
grapho, Teresina. 1886; — A Ronca, 
Recife, 1889; — Sin°Aa do Céu, Lajes 
(S. Catarina); — O Sino, Amazonas. 
1901; — O Sino da Sé. Olinda. 1890;
— O Tamborim, Crato, 1863; — A 
Trombeta, Pará, Aracati, Alagoas e 
Pernambuco; — A Trompa. Baturlté, 
1896; — A Tuba, Pará, 1894.

O mundo dos pássaros, insetos, ani
mais, etc. que gritam, cantam, zunem, 
etc., igualmente foi explorado para tí
tulos: O Arara, Recife. 1902: — O Bem- 
te-vi, Recife, 1883 e 1904; — O Caná
rio, Recife. 1883; — A Cigarra, Recife. 
1872. Maranhão. 1829; — O Cisne. Na
tal, 1887 e 1901; — O Galo, Recife. 1877 
e 1905; — O Grilo, Fortaleza, 1884; 
Crato, 1890; — Recife, 1901 e 1907; Vi
tória, 1903; — O Melro, Teresina, 1885;
— O Mosquito, Pilar, Alag., 1886; — 
O Papagaio, Recife, 1883; Sergipe, 
1907; — O Periquito, Fortaleza, 1846; 
Recife, 1901; Alagoas, 1893; — O Rou
xinol, Teresina, 1883; Maranhão, 1903; 
Fortaleza, 1865 e 1885; — O Sabiá, Te
resina, 1899; Recife, 1905.

Outros títulos são diretamente da 
prática musical, como: Bumba, meu 
boi, Fortaleza, 1840; — Ò Campaná
rio, Alagoas, 1897; — Cri-Cri, Pernam
buco, 1888; Teresina, 1891; Fortaleza, 
1903. Natal, 1884; — O Harmonizador,
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Pernambuco, 1831; — O Madrigal, Ala
goas, 1893; — O Prelúdio, Fortaleza, 
1907; — Prelúdio Acadêmico, Recife, 
1858; — O Sineiro, Teresina, 1862; — 
Zum-Zum, Recife. 1901.

A quase totalidade dêsses periódicos 
são do norte do pais; quer dizer que 
o número total deve ser multiplicado.

BULGÁRIA

Junoseski Drugar, 1925;
Muzikalen Pregled, 1924;
Muzikalen Vestnic, Sofyada, 1916; 
Muzikalen Zivot, Sofyada, 1928; 
Muzikaln Misal, 1934;
Muzikant, Sofyada, 1921.

CANADA

Canadian Musician, The — Toronto, 
1888.

CHILE

Revista de Arte, Santiago.

COLÔMBIA 

Música, Bogotá, 1941 (Greif).

CUBA

Boletin Musical de Novedades, Hava
na, 1940;

Guia Muiscal, Havana, 1929;
Revista musical, La — Havana, 1882.

DINAMARCA

Dansk musik tidsskrift;
Medlemsblad for Dansk Organist -og 

Kantorforening, 1903;
Musik, 1917 (G. Skjerne);
Musikbladet, Copenhague.

ESCÓCIA

Scottish musical magazine, Edimbur
go, 1919;

Scottish musical review, The — Glas- 
gow, 1894.

ESPANHA

América musical, La — New York, 
1882, em espanhol;

Arte teatral, 1925;
Crítica, La — Barcelona, 1878;
Crónica de la música, Madrid, 1878;
Espana musical, La — Barcelona, 1866;
Espana sacro musical, Barcelona:
Iberia musical, 1841;
Illustración musicai hispano-america

na, Barcelona, 1887 (Pedrell);
Mirador, Barcelona;
Musical-Hermes;
Música religiosa en Espaüa, La — Ma

drid, 1896 (Pedrell);
Música Sacra-Hispana, Biliar;
Notas musicales y literários, Barcelo

na, 1882;
Revista Musical Catalana, Barcelona, 

1904;
Tesoro Sacro Musical, Madrid;
Voz de la Música, Burgos.

ESTADOS UNIDOS

American organist, The — New York. 
1918;

Caecilia, Milwaukee, 1874 (Singenber- 
ger); em alemão; depois em alemão 
e inglês; hoje em Boston, só em 
inglês (“R e v ie w  of liturgical 
Music” ) ;

Catholic Choirmaster, The — Filadél
fia;

Chicago Musical Times, The — 1878;
Church Musik, New York;
Current opinion, New York;
Dominante, The — Filadélfia;
Dwight’s Journal of music, Boston, 

1852-81 (importante);
Etude, The, Filadélfia, 1883;
Flutist, The — Asheville, 1920;
Harward musical review, The — Cam

bridge, 1912;
Key-note, The — New York, 1884 (Spil- 

lane);
Metronom, The — New York;
Modern Music, New York;
Music, Chicago, 1892 (Matthews); 

idem, New York;
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Musical America. New York, 1898 
(Freund), formato grande;

Musical Bulletin. Chicago. 1880;
Musical Courier, The — New York e 

London. 1879;
Musical digest, The — New York. 

1921;
Musical leader and concertgoer. The 

— Chicago, 1897;
Musical Herald. The — Boston. 1880;
Musical messenger. The — Cincinnati, 

1891;
Musical monitor, The;
Musical observer. The — New York, 

1907;
Musical Quarterly, The — New York 

(Sonneck) ;
Musical Review, The — New York, 

1879; — Musical Review. S. Louis. 
1877;

Musical weekly. New York, 1890;
Musical world, New York, 1911-12;
Musician. The — Boston, 1896 (Robin 

Grey) ;
Music trade Review, The — New York, 

1879:
Music trades, The — New York, 1890;
New Music review. The — 1904;
Overtones. Flladélfia, 1929;
Pacific coast musicien, Los Angeles, 

1912;
Phonographe, The — Boston;
Presto, The — Chicago. 1884;
Top Notes, New York, 1929;
World of Art. The — New York. 1878.

FINLANDIA

Finsk Musikrevy, Helsingiors;
Suomen MusiikUehti;
Tidning fiir musik, Helsingfors.

FRANÇA

Action Musicale, V ;
Almanach musical, 1854-70 (Moléri, 

Ccmettant) ;
Angers artiste. Angers. 1879-92 (L. de 

Romain) ;
Annales du théâtre et de la musique, 

Les — Paris, 1875-90 (Noël, StoulUg) ;
Annuaire des Artistes, Paris, 1886;
Art musical. L' — 1860-81 (Escudier) ;

/rts phoniques;
/venir musical, L’ — 1866 (A. Chevé) ;
Belgique Musicale, La — Vervlers, 1923, 

suplemento do Courrier Musical, de 
Paris;

Bibliographe musical, Le — 1862-76 
(Pothier de Lalaine) ;

P.ibliographie musicale française, 1875;
Bulletin de la Schola Caecilia;
Bulletin de la Société des compositeurs 

de musique militaire. Paris. 1863-70;
Bulletin de la Société Internationale 

de musicologie, 1928, em francês e
alemâo;

Buletin de la Société Palestrina, Dijon;
Chronique musicale, La — 1838 (Main- 

zer) ; — 1865-66 (Malibran) ; — 1873- 
1876 (Heulhard) ;

Chronique musicale du Journal des 
Débats, 1820;

Courrier Musical et Théâtral, Le — Pa
ris, 1898;

Doubles croches, Les — Paris, 1874 (A. 
J. Azevedo) ;

Écho des Orphéons, V  — 1861 (L. de 
Rillé) ;

Édition musicale vivante, V  — (Vull- 
lermoz) ;

Europe artiste, L' — Paris, 1850;
France musicale, La — 1837-70 (Es- 

cudier) ;
Gazette musicale de Paris, 1834;
Guide du Concert, Le — (G. Bender) ;
Journal de musique. Paris, 1764;
Journal de musique et des théâtres de 

tous les pays, 1804;
Journal de musique par une société 

d'amateurs, Paris, 1773-77;
Jcumal historique, théorique et prati

que, Paris, 1771;
Journal musical, Le — Bulletin inter

national critique de la biographie 
musicale, Paris, 1896-98 (Baudoin La 
Londre) ;

Journal Musical, Le — Nice (Van de 
Velde) ;

Journal spécial de musique militaire, 
Paris. 1864;

Ménestrel, Le — 1833-83, Paris, (Heu- 
gel, Lapourmeraye) ;

Mercure de France, 1772;
Mercure Musical, Le — Paris, 1905 (La- 

loy, Marnold) ;
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Monde artiste, Le — 1860 (Milliet) ;
Monde musical, Le — Paris, 1889 (Man- 

geot);
Monde orphéonique, Le — Paris, 1883;
Moniteur instrumental. Le — Paris, 

1892 (Tllliard) ;
Musica, Paris, 1902 (Leroux) ;
Musique, 1927-30 (Pincherle) ;
Musique à l’école, La —;
Musique et Musiciens, 1927;
Musique Populaire, La — Paris, 1881;
Nouveau, Journal, Le — Paris (Férol) ;
Nouvelle France chorale, La — Paris, 

1869;
Nouvelles Musicales, Les — Paris;
Orchestre, V  — Paris, 1850;
Opéra Comique, V  — 1929;
Orgue et les Organistes, V  — (J. Hur) ;
Orphéon, V  — Paris, 1855 (Monvoi- 

sln) ;
Oueste-Artiste, V  — Nantes, 1885 (Des- 

tranges) ;
Petite Maîtrise, La — Paris (édition 

Orgue) ;
Phono-Radio-Magazine ;
Phono-Revue;
Pianiste. Le — 1833-34;
Piano-soleil, Le — Paris;
Plectre, Le — Marseille, 1903;
Progrès Orphéonique, Le — 1884;
Quinzaine musicale, La — Paris, 1895 

(Smyt) ;
Reveil musical. Le — Paris, 1887, p. fa

bricantes de instrumentos;
Revue de la musique religieuse, Paris,

1845-54 (Danjou) ;
Revue de musicologie, 1917;
Revue de musique ancienne et moder

ne, 1856;
Revue de musique sacrée, 1857-58 (Ni- 

sard);
Revue dés machines parlantes (Bose) ;
Revue du chant grégorien, Grenoble, 

1892;
Revue et Gazette des Théâtres, Paris 

(Magnier) ;
Revue et Gazette musicale, Paris, 1835- 

1880 (segundo Riemann, a melhor 
da França);

Revue Française de Musique. Paris, 
1901 (Vallès, Calvocoressi), 1912-14 
(La Vallas), 1920-25;

Revue grégorienne. Tournai e Paris;

Revue internationale de musique, Pa
ris, 1898 (c. de Chalot) ;

Revue internationale de musique et de 
danse;

Revue Liturgique et Musicale;
Revue Musicale, 1928-29 (La VaUas) ;
Revue Musicale, Paris, 1827 (Fétls) ; 

— 1901-12 (Combarien); — 1920 
(Prunières, Coeuroy) ;

Revue musicale de Lyon, 1903-12;
Revue musicale du Midi, Marselha, 

1911;
Revue Pleyel, 1923;
Revue Sainte-Cécile, Paris;
Revue Wagnerienne, 1885-88 (Dujar- 

dln) ;
Rythme, Le —
Sainte Cécile, Reims, 1893 (Rix) ;
Semaine musicale, La — Lille, 1881;
Semaine (La) Musicale et Théâtrale, 

Paris;
Scène, La — Paris, 1879;
Soirées parisiennes, Les — Paris, 1874- 

84 (Mortier) ;
Tablettes de la Schola, Les — Paris, 

1902;
Tribune de Saint-Gervais, La — 1895 

(Schola cantorum) ; Borrel, Gas- 
toué, Raugel) ;

Trouvère, La — Calais, 1903;
Voix parlée et chantée, La — Paris 

(p. flslologla da voz).

HOLANDA

Bouwsteenen, Amsterdam, 1861-81;
Caecilia, Haag, 1844 (Nicolal, Viottai ; 

catôl.;
Gregorius-Blad, St. — Utrecht; catol.;
Haarp, De — 1905 (Pijlmann) ;
Koorbode, De — Bergen-op-Zom;
Kunsk Maandblad voor Muziek, 1920 

(Viotta) ;
Maandblad voor Muziek, Amsterdam. 

1888-1893 (Viotta) ;
Musica, 1921 (Elsenaar) ;
Muziekbode, Die — Tllburg, 1885 (Kes- 

sels) ;
Muziek, De — Amsterdam;
Muziékcollege, Het — 1913-17 (E. We- 

gelin;
Orgel, Het — Rotterdam, 1886-1900 

(Hol) ;
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Samenspraaken over musikaale Begin- 
senen, Amsterdam, 1756;

Sempre avanti, Amsterdam, 1899; 
Tijdschrift der Vereeniging voor 

Nordnederlands Muziekgeschiedenis; 
Toonkunst, Warnsfeld, 1908 (Huts- 

chenruyter);
Weeckblad voor Mustek, Amsterdam, 

1894.

HUNGRIA

Harmonia, Budapest, 1882;
Katholikus Eghazy Zenekozliiny.

Budapest;
Miiveszeti Lapok, Budapest, 1893; 
Zenekozliiny, Budapest, 1902;
Zenelap, 1888 (S igh );
Zenesthi Lapok, (Abranyi);
Zenevilag. Budapest.

INGLATERRA

British bandsman and orchestral times, 
The — 1887;

British music bulletin, 1919;
British (The) Musician and Musical 

News, Birmingham;
Chesterian, The — Londres;
Choir, The — 1863-78;
Concordia, 1875-76 (Bennet);
Dramatic and musical review. The —

1842-44;
Fanfare, 1922;
Gentlemen Journal, The — 1692 (com 

suplementos musicals);
Gramophone, The — 1923;
Gramophone Review, The — 
Harmonicon, The — Londres, 1823-30; 
London and Provincial music trades 

Review, 1877;
Lute, The — 1894;
Magazine of music, 1884 (Coates); 
Maimer’s Musical Times. Londres, 

1846;
Meister, The — Londres, 1888 (Bills); 
Miscellaneous records of the musical 

union, Londres, 1845-58;
Monthly journal of the incorporated 

society of musiciens, The — Lon
dres, 1887;

Monthly musical Record, The — Lon
dres, 1871;

Music, 1880;
Musical answers, Londres, 1895;
Musical antiquary. The — Oxford, 

1909-13;
Musical directory, Londres, 1853 (Ru- 

dell);
Musical examinar. The — 1842 'Dawi- 

son);
Musical Herald, 1889 (Curven, Terry, 

Gordon);
Musical journal. The — 1840 (Rim- 

bault, Macfarren);
Musical Magazine. The — Londres, 

1835-1836;
Musical News. Londres. 1891;
Musical Opinion and music trades re

view, 1877;
Musical Standard, The — Londres, 

1862;
Music and Letters, Londres, 1844; 
Musical Times, The — Londres, 1844; 
Musical World, The — Londres. 1836; 
Music and letters, 1920 (Fox-Strang- 

ways), importante;
Music bulletin. 1924 (Balkwill, Rea- 

de);
Musician, The — 1897 (Grey);
National union of organists associa

tions quarterly record, 1916;
New musical and universal Magazine, 

The — Londres, 1775;
New quarterly musical review, The — 

Londres, 1893;
Orchestra, The — 1863;
Organ, The — 1921;
Or ganiste and Choirmaster, 1894; 
Permorming right gazette. The — 

1922;
Quarterly musical Magazine and Re

view, Londres, 1818-28;
Quarterly musical review, The — Man

chester. 1885;
Sackbut, The — Londres;
Straduari, The — Londres, 1890; p.

construtores de violinos;
Strand musical magazine, The— 1895; 
Tonic Solfa Reporter, The — Londres, 

1851;
Violin times. The — Londres, 1894.

ITALIA 

Ambrosius (mús. sacra);
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Araldo musicale, V  — Milano;
Archivio musicale, Nápoles, 1882;
Arte pianistica, V  — Nápoles; 
Boccherini. Florença, 1853-83; 
Bolletino bibliográfico musicale; 
Bolletino Ceciliano, Vlcenza;
Bolletino ãei Musicisti. Roma;
Cecilia, Santa — Turim, 1899;
Critica, La — Roma, 1894 (Monaldi) ; 
Critica musicale, La — Florença (Pa- 

rigi) ;
Cronaca musicale, La — Roma, 1885;

— Cronaca musicale, Pesaro, 1857; 
Cultura musicale, La — Bolonha, 1922; 
Eldorado. Nápoles, 1901-02;
Gazetta musicale. Milano. 1845 (Salv.

Farina) ;
Gazetta musicale di Firenze, 1877; 
Gazetta musicale di Torino, 1879; 
Giomale dei musicisti, Mllano;
Guido Aretinus, Mllano. 1885; 
Insegnante di musica, V  — Roma.

1897;
Italia musicale;
Melodia, Gênova, 1923;
Menestrello, II — Milano. 1866 (Al. 

Fano);
Musica di Oggi, Mllano, 1919;
Musica italiana, Turim, 1921;
Musica Orante, Carrara-Bergamo; 
Musica Sacra, Milano, 1878 (Nasoni) ; 
Musicisti d’Italia, 1921;
Napoli musicale, Nápoles, 1878;
Note d'archivio. 1924 (Caslmlrl), músi

ca sacra;
Nuova musica, La — Florença, 1896;

— 1914;
Osservatore musicale, V  — Nápoles. 

1879;
Paesiello. Nápoles, 1883;
Palestra musicale, Rema. 1878; 
Pegaso;
Pensiero musicale, II — Bolonha, 1921; 
Pianoforte, II — Turim, 1920; 
Propaganda musicale, La — Roma; 
Prova, La — Roma. 1924;
Rasssgna Gregoriana. Roma. 1902 

( Respighi j ;
Rassegna Musicale, Turim, 1928; 
Rivista musicale tllustrata, Trieste, 

1894;
Rivista musicale italiana, Turim, 1894; 

import, órgão cientifico;

Rivista nazionale di musica, Turim, 
1921 (Vlto Ralei);

Roma musicale. 1885;
Scuola Veneta di musica sacra, La — 

Veneza, 1892 (Tebaldini);
Trovatore. II — Mllano. 1863.

JAPAO

Ongakukai. Tokio, 1912, (ingl. e jap.).

MÉXICO

Boletin de la Orquesta Sinfón. Mex., 
México, 1940;

Boletin dei Instituto Mexicano de Mu- 
sicología y Folklore, México, 1940;

Cultura musical, México, desde 1936;
México musical, 1931;
Orientação Musical, México, 1941;
Revista Musical de Mexico, 1918-20;
Revista Musical Mexicana, México, 

1941;
Schola Cantorum, Moralla, catól.;
Sonido, El — México, 1924.

NORUEGA

Musik, 1915 (Jens Arbo, Alf Due);
Nordisk musikrevue, Crlstiània, 1892;
Nordisk musiktidende, Cristlànla 

(Warmuth).

PERU

Boletin de la Academia Nacional de 
Música “Alcedo” , Lima, f. 1944.

POLÔNIA

Echo muzyczne i teatralne, Varsóvia, 
1875-1903;

Gazeta muzyczna, Varsóvia, 1910-1920;
Kultura muzyczna, Varsóvia, 1922;
Kwartalnik muzyczny, Varsóvia, 1911- 

14; — 1929;
Muzyka, Varsóvia;
Muzyka Koscielna, Posen, 1880 (Sur- 

cynski), mús. sacra;
Muzykálnoie obrazovanie;
Muzykálny Sovremennik, S. Peters- 

burgo, 1915-17 (Rimski-Korsakow);
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Pamixtnik muzyczny warszawski. Var
sóvia, 1835-37;

Przcglad muzyczny, Varsóvia, 1906-14;
— 1918-19; idem; Lemberg;

Ruch muzyczny, Varsóvia, 1857-61; 
Spiew Koscielny, 1866 (Kowalski. Gru-

bersky), catol., mús. sacra.

PORTUGAL

Arte Musical, A — Lisboa. 1899 (Lam- 
bertinl) ;

Música, Lisboa;
Música Sacra, Coimbra. 1927-28 (P. J.

E. da Silva Matos) ;
Revista teatral, Lisboa, 1895.

RUMANIA

Romanie muskale, Bucarest, 1889 
(Rosca).

RÚSSIA

Annuaire des Théâtres impériaux, 
1890;

Aglaja, 1808-1812;
Artiste, 1887-95 (Kruglikow) ;
Art, L’ — S. Petersburgo. 1860; idem, 

1883;
Baian. S. Petersburgo, 1880-90 (Asta- 

fiew, Weymarn) ;
Bulletin des réunions musiciennes pu

bliques de St. Petersbourg, 1896-97; 
Contemporain Théâtral et musical, Le

— S. Petersburgo, 1900-01;
Feuille Musicale, La — S. Petersburgo,

1872-77;
Harpe du Nord, La — S. Petersburgo, 

1822-25;
Journal d’Airs italiens, français et rus

ses. 1797;
Journal de guitarre, 1810;
Journal de l’Opéra italien de St. Pé

ter sbour g, 1795;
Journal de musique asiatique. Astra

kan, 1816-18;
Journal de Musique Nationale, Mos

cou, 1806-07;
Journal de Musique pour la musique 

de piano, 1810;
Journal de Musique pour le Clavecin 

ou Piano-Forte, S. Petersburgo. 1775;

Journal de St. Pétersbourg pour la 
guitarre, 1828-29;

Journal des Théâtres, S. Petersburgo. 
1893 (Weinberg) ;

Journal de Théâtre, Moscou, 1876-77;
Journal pour la guitarre, 1826-27;
Journal pour la guitarre à sept cordes. 

1802;
Journal pour le Fortepiano, 1821;
Journal russe de musique, 1894-1917 

(a melhor rev. russa musical) ;
Lyra. Moscou, 1870;
Magazin musical de St. Pétersb., 

1794-95;
Messager de la musique et du théâtre, 

S. Petersb., 1794-95; — 1882 (Iljins- 
ki, Rapaport) ;

Messager musical. Le — Moscou. 
1870-71;

Messager musical russe, S. Petersb.. 
1880-1882;

Monde Musical, Le — S. Petersb.. 1882- 
1883;

Musikalische Sonntagszeitung, S. Pe
tersb., 1879, em russo e alemâo;

Musikalische Unterhaltung, Moscou, 
1774, em alemâo;

Musique et Chant, S. Petersb., 1855- 
1902;

Musique et Théâtre, 1867-68 (Sérow) ;
Musykalnoie obrazovante;
Musykalny Sovremennik, S. Petersb.; 

1915-1917;
Muzyka, Moscou. 1910-17;
Notre temps, S. Petersb.; 1892-93;
Nouveau Journal d’Airs et Duos;
Nouveautés de la Saison. Les — Mos

cou, 1896-1902;
Nouvelliste, S. Petersb., 1864; em al.; 

1900 (K. Bernhardt) ;
Panthéon, 1852-56;
Panthéon des Théâtres de la Russie et 

du reste de l’Europe, S. Petersb., 
1840-51;

Persimfans;
Petit Monde Théâtral, Le — S. Pe

tersb., 1885-92 (Lewdick) ;
Répertoire du Théâtre russe, S. Pe

tersb.. 1839-41-
Revue Musicale, 1885-88 (C. Cui) ;
Revue Musicale du Dimanche et feuil

le d'avis, S. Petersb., 1878-79;
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Revue Musicale du Dimanche. S. Pe- 
tersb., 1880;

Russische Musikbot . S. Petersb., 1880; 
em al. ;

Russlands Musikzeitung, 1894-95, em 
al.;

Saison Musicale, La — S. Petersb.. 
1869-1871;

Théâtre. Le — S. Petersb.. 1883;
Théâtre Russe, S. Petersb., 1786-94;
Théâtre et la vie. Le — Moscou, 1885- 

1890;
Vers de nouveaux rivages. Moscou, 

1923 (Belalew, Derjanovski).

SÉRVIA

Cecilija, Sv. — 1906. mùs. sacra;
Cerkveni Glasbenik. Laibach. 1877, 

mús. sacra;
Glazba. 1892-93, chamado antes: 

Gusle;
Nasa musika.

SUÉCIA

Ariel, Stockolmo, 1919;
Swenska Musikerförbundets Tidning, 

Stockolmo, 1909;
Swensk musiktidende, Stockolmo (P. 

Huss) ;
Swensk Tidskrift for Musikforskning, 

Stockolmo, 1919;
Vr Nutidens Musikliv, 1920.

SU1ÇA

Avenir Musical, L’ — Genebra. 1843;
Chonoächter. Der — S. Galo, 1878 

(Stehle, Wolter), mús. sacra;
Dissonance, Genebra, 1923 (Mooser) ;
Evangelische Kirchenchor, Der — 

Protest.;
Gazette musicale de la Suisse Roman

de, Genebra. 1894-96 (Humbert, J. 
Dalcroze) ;

Instrumentalmusik, Die — Zürich, 
1900;

Musikjahrbuch der Schtoeiz;
Musique en Suisse, La — Genebra, 

1900-1902 (J. Dalcroze) ;
Musique Populaire, La — Genebra, 

1911;

Questionnaire de l’Association inter
nationale des musiciens écrivains. 
Genebra, 1877:

Schweizerische Musikpädagogische 
Blätter, Zürich, 1912;

Schweizerische Musikzeitung und Sän
gerblatt, Zürich, 1861;

Schweizerische Posaunenchor, Aar
burg;

Schweizerische Zeitschrift für Gesang 
und Musik, S. Galo;

Voix de St. Gail, Friburgo; 
Volksgesang, Der — S. Galo, 1894;
Vie musicale, La — Lausanne, 1908.

TCHECO-ESLOVÁQUIA

Auftakt. 1921 (Steinhard) ;
Cyrill, 1874 (Orel, Müller), mús. sacra; 
Dalibor. Praga, 1878;
Hudba, 1924;
Hudebni Revue, Praga, 1908-20; 
Hudebni-Obzor (Vafiek. Marhula) ; 
Hudebni-Vestnik, 1908 (Janecek) ; 
Hudebni-Vijchova, 1918 (Herrmann) ; 
Kapelnicke Listy, 1919:
Listy Hudebni matice, 1920;
Neue musikalische Rundschau, Praga 

1896-1897 (Teibler, Batka) ;
Smetana;
Tempo.

URUGUAI

Boletin Latino-Americano di Musica, 
Montevidéo, 1941 (Curt Lange) ; 

Montevidéo musical, 1884 (Sambu- 
cetti).
LITERATURA: Fétis. Revue musi

cale II, 323; — A. Gebhart, Reper
torium der musikal. Journalistik, 
1851; — Ed. Grégoir. Recherches his
toriques concernant les journaux de 
musique, 1872; — W. Freystätter. Die 
musikal. Zeitschriften. 1884'; — Van- 
derstraeten, Nos périodiques musicaux. 
1899; — Ferd. Krome, Die Anfänge 
des musikal. Journalismus in Deutsch
land, 1897; — O. G. Sonnek, Die mu
sikal. Zeitschriften Litteratur; — 
Zeitschriften-Verzeichnis der Berliner 
Preussischen Staatsbibliothek, 1914;
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— A. Frankenstein, Periodismo Musi
cal (Boi. lat.-am. 1941, p. 97).

REVISTA, peça teatral de critica aos 
acontecimentos de interêsse do mo
mento; gênero multas vêzes livre ou 
dlretam. pornográfico. (Alfr. Pinto; 
“Sacavem” : “No remanso do lar” , 1913, 
p. 6-8).

RI, 2.° grau da escala hindu; v. 
Índia.

RIBADA, dança do gênero do fan
dango.

RIBATTUTA, it., rebatida multas 
vêzes.

RICERCATA, it., nome antiquado de 
peças instr., com Imitações sem rigor.

RIGABELLUM e RAGABELLUM, 
lat., órgão portátil iie um só registro.

RIGAUDON, fr., dança ant. da Pro- 
vença, de compasso binário e movi
mento vivo.

RILASCIANDO. it., afrouxando; 
abandonando o rigor do compasso.

RILEK, RILOK, RILA, RILKA; no
mes russos da viela de rodas.

RINFORZANDO (abrev. RINF., RFZ., 
SFZ.) aumentando a intensidade do 
som; idêntico com forte crescendo.

RINOFORIA (RHINOPHORIA), res
sonância da voz nas fossas nasais.

RINOLALICO (RHINOLÁLICO), na
sal.

RIPIENO, it., a) cheio; voce di r., 
voz que só canta com o côro ou nos 
tutti; — b) emprêgo de todos os regis
tros do órgão.

RISTRETTO, it., a) apressado; b) si
nônimo de istretto, v. êste.

RISVEGLIATO, it., reanimado, vivo.
RITARDANDO (RITARD.), it., de

morando progressivam. o andamento.
RITENUTO (RIT.), it., andamento 

demorado, sustentado.
RÍTMICA, "é o ensino dos efeitos 

artísticos devidos à duração diferente 
dos sons (longos ou curtos), pelo que 
deve ser distinguida da métrica que 
tem por objeto o diferente pêso dos 
sons. Ambas, no entanto, são tão inse
paráveis como harmonia e melodia.” 
(Riemann).

Resumindo, Riemann diz que a ex
tensão diante do curto acalma, e que

êste, em frente da nota longa, é um 
elemento de vida, pelo que uma série 
de notas breves é a excitação; das lon
gas a elevação, solenidade e também 
a aflição.

Reproduz, em seguida, os elementos 
rítmicos dos antigos que podem ser to
mados como formações métricas dum
compasso:

troqueu J J longo, breve.

iambo JJ breve, longo.

dáctilo JJT 1. br. br.

anfibráquic■JJ J br. 1. br.

anapesto r :  j br. br. 1.

espondeu j j 1. 1.

pirríquio n br. br.

tríbraco JT3 br. br. br.

jónico J J Jll. 1. br. br.

coriambo J.TJJ 1. br. br. 1.

molosso J J J 1. 1. 1.

antipasto JJ J J br. 1. 1. br.

crético J JJ 1. br. 1.

Dêstes, no entanto, alguns se reve
lam idênticos, assim o troqueu com o 
iambo, — o dàctilo com o anflbráqulo 
e anapesto, nos quais o ictus, "centro 
de gravidade”, sempre coincide com a 
longa. “E como também nos antigos 
o metro do verso não exigia palavras 
que formassem troqueu ou iambo. os 
dois modos só diferem pelo comêço,
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vendo-se outrotanto no dáctilo. anfi- 
bráqulo e anapesto.” (Riemann).

As denominações antigas ainda hoje 
são usadas com frequência, embora 
possam ser dispensadas na prática, 
como demonstra Riemann ao apresen
tar um quadro mais ou menos comple
to de todos os ritmos no compasso bi
nário e ternário, com os crescendos e 
decrescendos naturais, e lembrando 
que o "centro de gravidade" costuma 
ser levemente prolongado e que às 
pausas compete papel importante. No 
ritmo quaternário o 1.° tempo tem o 
acento principal, o 3.° um secundário; 
— no compasso 6/8 o principal é do
1.° tempo, o secundário do 4.°.

No canto gregoriano a l.a nota dos neu-

h]  J 3 J l üÊjLr i'r. fy i
mas é acentuada:

RITMO, v. rítmica; a designação r. 
di tre battute, r. de 3 compassos, quer 
dizer que não 2 ou 4, mas 3 compassos 
formam um conjunto métrico.

O Museu Nac. do Rio tem um bastão 
de r., chamado pococaba ou inké, dos 
Índios Uaplchanas, do Amazonas, fei
to em bambú grosso, com um trança
do de corda no meio. tipo chocalho, 
de onde pendem sementes quebradas 
a fogo (Déa de Sousa. Brasil Musical. 
dez. 1910, p. 18).

RITO, conjunto das formas litúrg.. 
falando-se. assim, em r. da Missa, do 
Batismo, da Bênção do SS. Sacramen
to. etc., como ainda em r. romano, ru- 
teno. etc.

Para indicar a maior ou menor so
lenidade duma festa — que influirá 
na escolha das mús. — as rubricas dis
tinguem o r. duplex, dúplice, que pode 
ser de /.a ou de 2 a classe, ou maior, 
respectivam. menor, — semiduplex, se- 
miúplice, — e simplex, simples, sen

do tudo issc indicado anualmente pelo 
Ordo, Calendário ou Folhinha Ecle
siástica.

O nome provém do costume ant. de. 
em vários casos, se celebrarem dois 
Ofícios, um da vigília, outro da festa, 
sendo, portanto, dúplice; ficou a ex
pressão para as festas, nas quais as an
tífonas, antes e depois do salmo, são 
rezadas ou cantadas na integra.

RITO ALEXANDRINO, atribuído no 
séc. 7 a S. Marcos. "Esta Liturgia (em 
grego) foi suplantada, em meados do 
século 5, quando os cismáticos mono- 
fisitas a substituíram pelas que se cha
maram, de S. Cirllo, de S. Gregório Na- 
zianzeno e de S. Basílio (liturgias cóp- 
ticas) que, entretanto, tôdas têm a de
S. Marcos por fundamento. As duas 
prim. constam sòmente de uma aná
fora (v. esta). Além disso adotaram, 
em lugar do grego, a língua cóptica” . 
(Rower).

RITO AMBROSIANO, usa, como o 
moçárabe e o romano, a língua lat. 
As formas do canto têm nomes dife
rentes do r. romano; Ingresso, em lu
gar de Introitus; Psalmellus, por Gra- 
duale; Cantus, por Tractus; Transito- 
rium, por Communio; Completorium, 
versículos; Psallenda,. gênero de antí
fonas; — como partes especiais: Post- 
evangelium, canto depois do Evange
lho; Confractorium, canto na fração 
da s. Hóstia antes do Pater noster; 
Tractus e Melodiae, com longos júbilos.

RITO BIZANTINO ou GREGO, é de 
2 formulários: o de S. Crisóstomo e o 
de S. Basílio. O daquele se resume no 
seguinte: " /.a parte: reverência às 
imagens de Jesus e Maria, ao altar e 
ao livro dos evangelhos; vestição dos 
paramentos; preparação, numa mesa 
(prothesis) à esquerda do altar da ma
téria do sacrifício; incensação da mes
ma, da mesa, do altar, do presbitério, 
da nave da igreja e do sacerdote; ora
ção em forma de Ladainha (ectenia> 
pelo diácono diante da iconóstase, com 
antífona por dois coros; procissão com 
o livro dos evangelhos; triságion; lei
tura dos Atos dos Apóstolos ou das 
Epístolas e do Evangelho; gr. procis
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são com a matéria do sacrifício ao 
altar; ofertório, paz, símbolo; — 2 a 
parte: Prefácio, Consagração, diver
sas orações; memento; Pater noster; 
elevação; fração da Hóstia com intro
dução duma parte no cálice; Comu
nhão do sacerdote e diácono; ação de 
graças; Comunhão dos fiéis; bênção; 
procissão com cálice e patena à pro- 
thesis; oração em forma de Ladainha, 
com antífona cantada por dois coros; 
despedida.

A liturgia de S. Basilio cancorda 
com a de S. Crisóstomo na primeira 
parte; na segunda difere dela em al
guma oração.” (Rõwer).

RITO CLEMENTINO, formulário 
ideal de antiga lit. Resumo: “ 1.“ parte: 
Duas lições do antigo e. depois de um 
salmo, duas do novo Testamento; ho
milia; Kyrie eleison pelo diácono, al- 
ternadam. com o povo; oração pelos 
catecúmenos; bênção pelo Bispo e des
pedida dos mesmos. — 2.“ parte: Sau
dação de paz do Bispo; ósculo de paz 
a todos; purificação das mãos do Bis
po; recebimento da matéria do sacri
fício pelos diáconos, enquanto o Bis
po reza secretam.; prefácio extenso, 
cantando as grandes obras de Deus; 
narrativa Evangelista, referindo a ins
tituição da Eucaristia, com a Consa
gração; orações; memento; prepara
ção e Comunhão do Bispo, do clero 
e do povo, enquanto se canta o salmo 
33; ação de graças; oração com bên
ção do Bispo.” (Rõwer).

RITO GALICANO. usado princi- 
palm. nas Gálias. parecida com o bi
zantino. Resumo da Missa: "l.a parte: 
Antífona; primeiro trisagion; Kyrie; 
cântico Benedictus com oração; leitu
ra do antigo e novo Testamento; cân
tico Benedicite; segundo trisagion; 
Evangelho; terceiro trisagion; leitura 
de uma homilia; oração em forma de 
Ladainha, pelo diácono, alternadam. 
com o côro e finalizando com oração; 
despedida dos catecúmenos; — 2.a par
te: Procissão com a matéria do sacri
fício ao altar e cobrlmento da mesma 
com o véu; alleluia; ofertório; leitura 
dos dipticos; oração, ósculo da paz

com oração; prefácio; Sanctus, com 
oração; cânon, com a Consagração e 
nova oração; fração da Hóstia, com 
antífona pelo côro; Pater noster; in
tromissão de uma partícula da Hóstia 
no cálice; bênção dos fiéis; comunhão, 
com hino pelo côro; oração final.

A Liturgia gallcana está hoje su
primida de todo, tendo-se contudo, con
servado alguns elementos dela no rito 
carmelitano, dominicano e de mais al
gumas Ordens religiosas, além das par
tes (orações, cerimônias) que se fun
diram com o rito romano” . (Rõwer).

RITO LATINO, é o que usa a língua 
latina, o que é o caso o r. ambrosia- 
no. moçárabe e romano.

RITO MESOPOTAMIANO, ou da 
Síria oriental, “é usado pelos unidos 
caldeus e não unidos (cismáticos) nes- 
torianos. Existem três formulários, o 
dos Santos Addéos e Maris apóstolos 
da Síria oriental; o do Bispo Teodoro 
de Mopsuestia, e o de Nestório. As 
duas últimas só têm anáfora. (Rõwer); 
v. anáfora.

RITO MOÇARABE ou espanhol; "foi 
revisto e chamado gótico, no fim do
6.° século, unificado pelo Sinodo de 
Toledo (833), tomando o nome de isi- 
doriano e, sob dominlo dos árabes, de 
moçarabe, nome êste que conservou... 
Hoje só existe na capela moçárabe da 
Catedral de Toledo... e em Salaman
ca” . (Rõwer).

RITO ROMANO, “ fusão de ritos ge- 
nuinam. rom. e de outros, principalm. 
ocidentais, e chegou ao completo de
senvolvimento. pelo menos na Missa 
e no Ofício, no 13 e 14 séc.” (Rõwer).

Resumo: " /.a parte: Purificação das 
mãos. preparação do cálica. vestição 
dos paramentos na sacristia, entrada 
ao altar, colocação do cálice no meio; 
abertura do missal; orações ao pé do 
altar; subida ao mesmo; Intróito; Ky
rie, Glcria (se houver); oração (col- 
lecta; Epístola; Gradual; Evangelho; 
Credo (se houver); Ofertório; purifi
cação das mãos; oração de oblação... 
oração (secreta). — 2a parte: Prefá
cio, Sanctus; cânon da Missa com a 
Consagração; Pater noster; embolls-
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mo; fração da Hóstia, com intromis
são de uma partícula no cálice; Agnus 
Dei; oração pela paz e duas orações 
de preparação para a s. Comunhão; 
Comunhão; antífona (communio); 
oração (postcommunio);  despedida e 
bênção dos fiéis; último Evangelho. — 
Nas Missas solenes há ainda diversas 
incensões e o ósculo de paz.” (Rõwer).

RITORNELLO. it„ estribilho, frase 
repetida em cantos ou peças; — v. ária.

RITOS ORIENTAIS, são os do orien
te destacando-se o grego. "Servem-se 
dêle hoje os gregos, búlgaros, sérvios, 
montenegrinos, romáicos, russos, ru- 
tenos, melquitas na Síria e no Egito, 
e os ítalo-gregos no sul da Itália.” 
(Rõwer).

RITO UCRAINO ou grego ueraino; 
usa o slavo liturg. e, práticam., só 
5 notas: ut, ré, mi, fá, sol que podem 
ser colocadas em diversas alturas; v. 
O canto lit. no rito oriental ucraino- 
católico, "Música Sacra" (Petrópolis), 
1941, pg. 146/7, (pelo P. Clemente 
Preima).

RITUAL ROMANO, livro lit. com a 
explicação dos ritos a observar na 
administração dos Sacramentos e em 
outras funções, como bênçãos, exé
quias, procissões e exorcismos, e com 
as resp. orações. Editado em 1614, au
mentado em 1752, foi novamente edi
tado em 1925.

RIVOGLIMENTO, it., v. inversão.
R’JENN, nome do ravanastron da 

China.
ROA, hebr., martelar.
ROG, trompa de caça dos russos, de 

som estridente.
ROGAÇÕES, nome dos 3 dias que 

precedem à festa da Ascensão de Nos
so Senhor, e nos quais são cantadas 
ou rezadas as Ladainhas de Todos os 
Santos para pedir a Deus a preserva
ção de calamidades públicas: peste, 
fome, guerra, incêndios, etc.

ROHRBLATT. al., palheta.
ROHRFLOTE, al., flút de roseau, 

fr., flautado tapado no órgão.
ROLLANDO, it., rufando. — ROLLO, 

it., rufo.
ROMANA, (nota), v. neuma.

ROMANÇA. ROMANCE, a) forma 
instr. indefinida, mas com a prepon
derância do elemento melódico;

b) canção de assunto hist. ou senti
mental.

“O romance nasceu das canções de 
gesta e dos episódios de cavalaria, 
sendo os mais remotos os do ciclo car- 
lovíngio, de que há tantas reminiscên
cias no populário nordestino. Evoluiu 
depois em várias modalidades lirico- 
narrativas... Entre nós, não só per
maneceram os r. lusitanos, como ainda 
criamos outros, sendo que muitos dê- 
les aparecem incorporados a autos, 
como a Nau Catarineta. que aqui dra
matizamos nos fandangos, além de 
episódios tirados de velhos r., que sur
gem ao meio de desafios ou outras 
cantigas.

Os nossos r. mais interessantes são 
os de vaqueiros, como os chama Couto 
de Magalhães, a ex. do R. do Boi Su
ru b im da Vaca do Burel, do Rabicho 
da Geralda ou do Boi Espácio...

"Outros assuntos de r. são façanhas 
de cangaceiros e bandoleiros célebres, 
como Cabeleira, Zé do Vais ou Lam- 
peão... Outra espécie de r. popular 
são os ABC (v. pág. 2 e 3) . . .  Ainda 
há a Décima que é uma história qual
quer, relatada em geral em quadras, 
gênero dos mais ant. nos sertões” e 
“toada, canção breve, em geral de es
trofe e refrão, em quadras...

Existem "entre os nossos r. certas 
canções que, embora nascidas na cida
de, são feitas em louvor da roça e 
exaltam as virtudes da vida livre e as 
qualidades de caipiras e matutos. Alg., 
anônimas, como essa deliciosa Casi
nha da colina, com o seu coqueiro ao 
lado que, de saudade, já morreu, ou
tras de autores conhecidos. Dentre 
essas, nenhuma é mais bonita do que 
o Luar do Sertão, de Catulo da Paixão 
Cearense... Nesse gênero também se 
popularizaram a Casinha do Caboclo 
e outras de Hekel Tavares.” (Ren. de 
Almeida, Hist. da Mús. Brasileira, p. 
100 ss.).

ROMANESCA, it.. ant. dança ita
liana.
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ROMANOS. ‘ Tiveram os r. uma cul
tura musical digna de nome?” pergun
ta Rlemann; responde: “Não tive
ram; os r. eram um povo prosálco, prá
tico. Valentia na guerra e extraordi
nário cooperativismo eram suas boas 
qualidades que lhe trouxeram glórias 
e grandeza; tinham pouca inclinação 
pelas artes, e pouco talento, principal
mente pára a mais profunda, a músi
ca. A prática musical mais antiga dos 
r. (nos sacrifícios e enterros) parece 
ter sido de proveniência tirrêna (etrus- 
ca), 1. é, de origem egípcia; mais tar
de, o exercício da mús. estava intei
ram. nas mãos de escravos gregos. 
Aquêles eram ásperos selvagens, de 
canto bélico acomp. de flautas e trom
betas metálicas, estridentes; êstes afe
minados e (depois de desaparecidas 
as boas tradições da florescência gre
ga» mais ou menos no degrau da mús. 
sensual da Ásia Menor (sírios, babi
lônios), com cantos eróticos, danças 
lascivas, etc. em refeições, festas, no 
teatro, etc. O fato de os imperadores 
Nero e Heliogábalo terem procurado 
glórias musicais, apenas é mais uma 
prova do nível baixo a que descera 
a música. Não há tradição de que as 
poesias dos r., como as dos gregos, te
nham sido declamadas com música.” 
(n.° 55).

ROMÂNTICO, ROMANTISMO, "a 
predominância, contrariamente ao 
clássico, do subjetivo sôbre a form a... 
Um descer consciente abaixo do nível 
da atividade clara do raciocínio e das 
leis da forma, a libertação da fanta
sia, da formação elementar sem os 
freios severos das leis convencionais. 
É assim que todo o artista é r.. que 
ignora as formas e leis habituais da 
arte, criando, de si, algo de novo.” 
(Riemann).

ROMÂRIA, peregrinação religiosa, 
com orações e cantos.

ROMELPOT, tambor primitivo dos 
hotentotes.

ROMÊNIA, v. Rumânia.
RONCADOR, lnstr. dos negros do 

Brasil, variedade da puita; v. esta.

RONDA, dança popular em circulo, 
em andamento animado e no compas
so binário.

RONDADOR, espécie de flauta de 
Pan, com 33 tubos, usado no Equador.

RONDE, fr., semibreve.
RONDELLUS, lat., talvez a forma 

mais ant. de imitação rigorosa, já lem
brada por Franko na Ars cantus men- 
surabilis. É definido por Odlngton: si. 
quod unus cantat, omnes per ordinem 
recitant, parecendo consistir numa 
troca dãs frases melódicas pelas várias 
partes. É provável, no entanto, que as 
partes, como no cànon Sumer is ico- 
men, de 1226, entrem sucessivamente.

RONDENA, esp., espécie de fandan
go; v. êste.

RONDÓ, port. e it., rondeau, fr., pro- 
vàvelm. idêntico, antigam., com ron- 
dellus (v. êste). Sua forma parece-se 
com o soneto, tendo 13 iambos de 4 
pés com 2 rimas apenas, sendo repeti
do o princípio depois do 5.°, 8.° e 13° 
verso (estribilho), com mudança espi
rituosa do sentido.

A esta súa definição, Rlemann acres
centa: O característico de todos os 
rondós, rondeis, rondelli e radels é o 
reaparecimento duma idéia bem defi
nida, sendo êste também o ponto es
sencial do r. de hoje na mús. instr. 
(desde Couperin). Apresentar um úni
co esquema de r. não está certo; é pre
ciso apenas sustentar que, no r. o tema 
principal volta algumas vêzes e que é 
respondido por mais de um contra- 
tem a... O r. moderno, lnstr., é sempre 
de caráter alegre e exige uma exe
cução finamente acentuada que se 
chama até de execução de r., o que só 
se justifica, quando se alarga a noção, 
compreendendo também o scherzo. 
capriccio, danças e canções humorísti
cas.”

RONDOCINO, RONDOLETTO, it.. 
pequeno rondó.

RONÉAT-DÊC. RONÉAT-EK. RO- 
NÉAT-THOUM, xilofones; v. Indo
china.

RONGOS. nome da ollfante índio, 
de marfim, chamado também pcngo.

RONMONÉA, tambor da Indochina.
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ROSA, abertura circular nos tampos 
dos instr. de cordas dedilhados; o mes
mo que bôca.

ROSÁRIO. FESTA DE N. SNRA. DO 
— v. negros.

ROSCAS, v. rechange.
ROTA, ROTTA, a antiga kittara, 

instr. de cordas da Idade Média, cujas 
cordas foram dedilhadas ou tocadas 
com palheta. Parece que é idêntica 
com chrotta.

ROTAÇAO, “sistema de cilindros nos 
instr. de metal, em que os tubos par
ciais são postos em comunicação com 
o tubo geral por meio do movimento 
giratório de uma espécie de pequeno 
tambor; opõe-se ao sistema de pis
tões, em que o mesmo resultado se 
obtém pelo movimento vertical de um 
êmbolo ou pistão." (E. Vieira).

ROTATA, ou chinfonia (v. êste).
ROTI, ILHA DE — v. índias neer

landesas.
ROULADA, fr., vocalísio. garganteio, 

volata, it.
ROULEMENT, fr., rufo.
ROVANA, RAVANA, ROUANA, instr. 

parecido com o ravanastrõn (v. êste).
RUBAB, v. rebzb.
RUBATO. it., roubado; tempo r. ou 

simplesmente r., quer dizer, que não 
se deve obedecer ao rigor do compasso, 
mas tocar ou cantar com ritmo vago, 
indeciso.

RUBEMBE, dupla campânula de fer
ro dos povos da Lunda; parecido com 
o  agogô dos gêge-nagôs da Bahia.

RUBIXA, v. ave.
RUCAMBO. instr. dos povos da Lun

da, constituído de uma corda disten
dida em arco de madeira flexível, que 
tem numa das extremidades uma peq. 
cabaça a servir de caixa de ressonân
cia; o arco fica entalado entre o corpo 
e o braço esquerdo, indo a mão cor
respondente segurar nêle a certa altu
ra; os sons são obtidos com a mão di
reita, por intermédio de uma peq. va
rinha que tange a corda em diferentes 
alturas. (Dias de Carvalho. Etnogra
fia e Hist. tradicional dos povos da 
Lunda).

RUDRA-VINA, isto é, vina do deus 
Rudra, é um verdadeiro rebab, encon
trado na Pérsia, no Afganistan e no 
noroeste das Índias. A construção é 
quase igual à da mahati-vina, com a 
diferença de a r. ser feita, geralm., de 
um só pedaço de madeira. Tem 7 cor
das de tripa, tocadas com palheta.

RUFO, percussão muito rápida das 
baquetas no tambor e nos tímpanos.

RUHIG, al., tranqüilo.
RUÍDO, estrondo, sem os sons arti

culados da música.
RULE BRITANNIA, canto considera

do verdadeira expressão do caráter e 
da cidadania do inglês, com o estribi
lho: Rule. Britannia, Britannia. rule 
the toaves; for Britons never will be 
slaves.

O hino nacional God save the King 
é mais para atos de caráter oficial.

RUM, atabaque; — v. atabal.
RUMANA, tambor siamês, de sim

ples membrana montada num arco.
RUMÂNIA MUSICAL — rareiam as 

noticias do passado das duas provín
cias romenas, a Valaquia e a Moldá- 
vla. Além da flauta pastoril era usa
da de Pan; nai, na qual havia verda
deiros virtuoses; o mais característico 
dos instr. de sôpro era a grande trom
pa em madeira de tilia, cujos sons po
diam ser doces, mas, sob sôpros for
tes, se tornavam quase terríveis. Con
serva-se, desde 1914, no Museu etnogr. 
d? Lugoj uma dessas buzinas de 7 (se
te) m. de comprimento. Conhecia-se 
também a buzina de auerochs. Cobza 
ou cobuz era um gr. bandolim de 12 
a 15 cordas; — surla, um fifre; — bu- 
hai. um vaso coberto de pele com cri
nas que eram postos em movimentos 
pelos dedos molhados.

Na recepção dum novo hospodar em 
sua capital Bucarest ou Jassy, além 
duma tabulhana (música vinda de 
Constantinopla), a R. fornecia quanto 
podia, sobressaindo violinistas ciganos, 
cujo núm. podia ir até quinhentos 
(1820). Festas civis e relig. eram oca
sião para expansões musicais; de uma 
delas diz Lady Elisabeth Craven. rece
bida em 1786 pelo Mavrogheni-Voda
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que a música “era boa para fazer dan
çar os troncos.”

A mús. sacra foi cultivada sem inter
rupção, fazendo parte da instrução de 
todo o homem que sabia ler e escre
ver. O livro impresso mais ant. que nos 
chegou é um octolh de 1786, com texto 
grego e romeno e a notação musical, 
publicado por um pope russo do bispo 
de Jassy. A notação oferece as maio
res dificuldades pelos intervalos de 
1/3 de tom, a exemplo da mús. turca, 
e pelos contínuos glissandos da voz 
de um tom de salmodia para outro.

Sob a influência de russos, italianos, 
franceses, etc., as danças do país fo
ram abandonadas antes do fim do séc. 
18, a favor das de Viena e Paris. Vie
ram professores de fora do país. Em 
1833, Jon Campineanu e Hei. Radu- 
lescu fundaram uma Socied. Filarm., 
em breve suprimida pela censura rus
sa. Na l.a metade do séc. 19, surge um 
movimento pela reabilitação da lite
ratura nacional, criada e salva por 
simples camponêses; a mús., nesse 
tempo, é o apanágio exclusivo dos ci
ganos, aos quais cabe o mérito de a 
terem conservado. Cada grande casa 
bem montada tinha seu taraf ou tacâm 
(banda) de violinistas; nenhum al
bergue de cidade, nenhuma festa sem 
banda de ciganos; a êstes, não é atri
buído o gênio de invenção, mas gran
de capacidade de imitação, o que, da
das as suas excursões da Pérsia à Hun
gria, etc., trazia elementos novos. (v. 
ciganos).

Mareei Montandon, no seu estudo so
bre a R. m. (Lavlgnac, Encycl.) cita 
os que mais sobressaíram no séc. 19: 
L. A. Wiest foi mandado vir de Viena, 
distinguiu-se como violinista, regente 
de orq. e compositor; — Ant. Wach- 
mann escreveu operetas e dramas e 
dirigiu o Conserv. de Bucarest; — seu 
filho Ed. Wachmann. foi pianista, di
retor do Conserv. e escreveu muitas 
obras, entre as quais hinos relig., e 
duas "liturgias” p. côro misto; insti
tuiu concertos sinf. de grande influên
cia; — Adolf Flechtenmacher (n. em 
Jassy, 1823), foi consagrado por Liszt

Riiiiiâni:*

que. tendo sido bisada a abertura 
“Moldova” do jovem rumeno, o felici
tou e, em seguida, improvisou brilhan
tes variações sôbre a mesma; Flechten
macher escreveu o hino “Hora Unirei” 
na união dos 2 prlncipados-irmãos, o 
que o popularizou ainda mais; é autor 
de boa dúzia de operetas e vaudevilles.

Gh. Stefanescu. compositor de mús. 
sacra e profana, tentou criar todo um 
elenco romeno para a ópera; — Const. 
Dimitrescu sobressaiu como composi
tor; — Maurice Cohen Linari, violi
nista, pianista, organista e cantor, 
compôs numerosas peça e 3 óperas 
inéditas; — Dlm. G. Kiriac (n. Buca
rest, 1866), distinguiu-se pela fundação 
de ótima sociedade coral. “Carmen” e 
por suas investigações sôbre o canto 
popular romeno e as melodias da Igre
ja  oriental; deixou uma "liturgia” , a 
peç lírica “A Filha do Faraó”, obras 
corais e cantos escolares; — Joan 
Scarlatescu, passando tempos na Fran
ça e na Alemanha, publicou numerosas 
composições e a obra “Die Urharmo- 
nien” (Harmonias fundamentais); — 
Montandon cita ainda os músicos 
Oprea Dumitrescu, Joan Bunescu, Mu- 
gur. Cart. Podoleanu, Bortneatski e 
Petrisor.

Na Moldávia, menos exposta à in
fluência direta do Balcão, a orienta
ção ocidental entrou por intermédio 
da Polônia. G. Asaki, "patriarca da cul
tura moldavlana” (1787-1871) fundou 
em 1836 um Conserv. Filarmônico; — 
Teodor Burada tornou-se um centro 
de atividade musical; — seu filho 
Teod. T. Burada. violinista, dlstinguiu- 
se em particular por obras de erudi
ção; — seu irmão Dr. Mih Burada é 
pianista e compositor; — um outro 
Burada, Jorge, violinista, fundou o cô
ro da igreja metropolitana, e escre
veu numerosas obras sacras e profa
nas; — em 1860 foi Inaugurado, em 
Bucarest, o Conserv., que reuniu os 
melhores músicos: F. S. Caudella. v.- 
celista e compositor; — Const. Gr os 
(Ionescu), organizador dos primeiros 
concertos; — Eduardo Caudella (Iassy. 
1841) é considerado o 2.° criador da
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mús. rum. e o real organizador do 
Conserv. de Iassy (1893-1901); escre
veu óperas, operetas, e numerosas ou
tras composições; — Gavril Muzicescu 
(Ismail. 1847) escreveu o Hino Real 
Rumeno, salmos, coros, hinos p. as 
principais festas do ano e cantos po
pulares; — Enrico Mezzetti é pianista 
e compositor tendo escrito cantatas, 
a “ féerie" em 5 atos "Luceafar". etc.; 
— Theodorint elevou o nível dos con
certos; — sobressairam também Gh. 
Schletti (1835-1886). pianista e com
positor; — Alb. Cirillo. autor de obras 
para vozes e orq.; — Alex Zirra. autor 
de melodias para canto e piano; — 
Titus Cerne (Iassy. 1859). autor da 
cantata "Esther", de 6 fugas a 5 vozes, 
uma abertura, um Te Deum, hinos sa
cros. fundador da revista musical “Ar- 
ta" e autor dum grande Dicionário 
de Mús., do qual só apareceram 2 vo
lumes.

Os rumenos nas províncias sob o 
domínio austr., russo e húng., ocupa
dos com a conservação de sua nacio
nalidade, em geral puderam sobressair 
menos. Contudo tinham suas socieda
des corais que, sob Aurel Brote, o com
positor Gh. Dima e outros, percorreram 
o país, em inúmeros triunfos; — Jacob 
Muresianu, a exemplo de Dima. é ou
tro educador; escreveu poemas slnf. 
sôbre baladas populares que podem ser 
considerados prim. tentativas da ópera 
rsm.; lançou, em 1888. uma revista 
rom. de mús.; — deixou bons discípu
los na pessoa de Cherebetz. Stefanutz. 
Sorban, o folclorista Brediceanu. C. 
Negrea e A. Bena.

A BUCOVINA deu os mús. nacionais 
Ciprian Porumbescu (Golembiovski). 
fal. já aos 29 anos. mas deixou mais 
de 200 peças; — Tudor de Flondor 
(1862-1908) escreveu numerosos coros, 
operetas e duas óperas; — Grigor de 
Pantasi, autor de bailados e pantomi
mas.

Quem. na R.. rompeu com a semi- 
cultura antiga, recorrendo a tôda a ri
queza da orq. e da polifonia, foi Geor- 
ge Enesco, menino-prodigio n. em 
1881, violinista, pianista e compositor;

— aliaram-se a sua obra Stan Golestan, 
autor da sinfonia romena; Alf. Cas- 
taldi, regente e compositor. Enesco 
contribuiu para o "Prêmio Nacional" 
para as melhores composições com a 
receita de seus concertos em 1912, a 
saber 26.000 fr.; receberam êsse prê
mio: Dem. Cuclin; — A. C. Alexan- 
drescu que apenas salra do Conser
vatório.

LIT. — T. Burada, Les instruments 
de musique du peuple roumaisco; — 
P. S. F. Marian, Les Fêtes chez les Rou
mains; — T. T. Burada. Les œuvres 
musicales de Dim. Cantemir (Ann. de 
l’Acad. Roumaine, t. 32. 1909-1910) ; — 
Elene Chirila, Les premiers signes mu
sicaux dans nos psautiers (Arta Ro- 
mânia, I, 1-2, Jassy, 1908) ; — Ed. Cau- 
della. Les progrès de la musique chez 
nous (Arta Romana, Jassy, 1908-10) ;
— T. T. Burada, Les débuts du théâ
tre em Moldavie (Archiva. Jassy) ; — 
Pcmp. Parvescu, Hora din Cartal; — 
A. Vasiliu, Chants, voeux et lamenta
tions. — G. Breazul, El folklore mus. 
rumano (Bol. lat. am. t. III, n. 301).

RUMBA, dança cubana de grd. in
fluência sôbre o nosso samba, “não só 
nos sambas-rumbas, como na própria 
estrutura ritmico-melódica da mús.” 
(Rsn. de Almeida, 1. c., p. 196).

RUMOR, ruído, murmúrio de vozes 
sem som musical.

RUMPÉ, ou RUMPI, atabaque; v. 
atabal.

RÚSSIA MUSICAL — Encarregado 
pelo Ministério das Belas Artes e do 
Ensino, de França, A. Bruneau fêz, em 
princípios do séc. 20, uma viagem de 
estudos a Petrograd, para estudar a 
R. m. e apresentou, em seguida, um 
relatório oficial. Salienta que as prim. 
criações musicais não são de ontem, 
mas que foram precedidas por uma flo
rescência do canto popular, radicalm. 
diferente do francês. Nikon, reforma
dor. no século 17. da liturgia; Fomina. 
aclamado no teatro; Bortmiansky. au
tor de salmos e motetes magníficos; 
Titow. autor de óperas, não chegaram 
a ser conhecidos da grande massa.
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M. Glinka (1804-57) impôs-se com as 
suas 2 óperas; — Serow (1820-71) e 
Dargomijsky (1813-69) foram festeja
dos igualmente por óperas. Os gran
des “Cinco" uniram-se para lutarem 
e vencerem como amigos. Venceram: 
Boroâin (1834 1887) que, na ópera “O 
Príncipe Igor”, incluiu coros e danças 
populares; — Mossorgsky (1835-81), 
revoltoso contra a sintaxe musical; — 
Balakirew (1837-1910), sinfonlsta por 
excelência; — César Cui (1835-1918), 
compositor de óperas, jornalista e ge
neral; — e Rimsky - Korsakow (1844- 
1908), “o grande mestre dêsse grupo 
e de tôda a jovem escola". (Bruneau).

O capitalista Belaiew ofereceu a seu 
amigo Glazounow a edição de suas pri
meiras obras; Glazounow aceitou e 
apresentou-lhe o grupo todo, do qual 
Belaiew não só editou luxuosamente 
as composições, mas também fêz pro
paganda ativa pela organização de 
concertos.

Os Cinco tiveram como adversários: 
Anton Rubinstein (1829-94) e Tschai- 
kowsky (1840-93), aquêle, pianista ge
nial; êste muito menos nacional do que 
os Cinco, com admirável quantidade 
de obras, muitas vêzes brilhantes e pa
téticas, sem lnterêsse maior.

Al. Glazounow (n. 1865), de desusa
do poder criador, — Soloview (n. 1864), 
Ivanow (1810-87), Nâjravnik (1839- 
1915), Avensky (1861-1906), Liadow 
(1855-194), Skriabine (1872-1915), Joue- 
frow, Koptiaiew, Kalinnikow (n. 1868) 
completam o quadro da R. m.

O “Teatro de Maria” , em Petrograd, 
é ligado a mais 5: o de "Alexandre” , 
para dramas russos; de “Miguel” , para 
obras francesas; da grande ópera, e 2 
teatros em Moscou. É avultado o núm. 
de concertos, entre os quais os de ca

ráter popular. A Biblioteca, “estupen- 
damente rica” , é ligada a um Museu 
de Música. O Conservatório forma 
“músicos de orq., virtuoses, cantores de 
igreja, cantores de ópera, atores, pro
fessores de música e regentes.”

Na festa de Natal, Bruneau assistiu 
às cerimônias religiosas no convento 
Alexandre Newsky, onde diante do al
tar estavam dois coros: tenores e bai
xos, homens barbados, de um lado; 
do outro meninos; no centro o Metro
politano. Os cantos orfeônicos eram 
de rigor clássico dos Bortniansky. Be- 
rezowsky, Dekhterow, Tourtschaninow, 
ou da religiosidade moderna dos Glin
ka, Tschaikowsky, Rimsky-Korsakow, 
tudo sem marcação visível de compas
so, mas de segurança impressionante.

A Capela Imperial do Tzar (funda
da em 1791), cantando para o compo
sitor francês, ainda excedeu o côro su
pra, apresentando obras de Lwow, 
Bortniansky e Tourtschaninow, desta- 
cando-se além das vozes de meninos, 
verdadeiros "contrabaixos” . Pensa Bru
neau que “à música russa está reser
vado um dos prim, lugares na história 
do pensamento nacional.”

LIT. — Montague-Nathan, A Histo
ry of Russian Music, 1914 e: Contem
porary Russian Composers, 1917; — 
G. Abraham, Studies in Russian Mu
sic, 1935, e: On Russian Music, 1939; —  
Sabaneyeff, Geschlchte der russischen 
Musik, 1926, e: Modern Russian Com
posers; — R. Newmarch, The Russian 
Opera, 1914; — P. Panoff, Die altsla- 
vische Volks- und Kirchenmusik (em: 
Biicken, Handbuch der Muslkwissen- 
schaft, 1929) \ — W. J. Birbeck, Some 
Notes on Russian Ecclesiastical Music 
(Proceedings of the Mus. Assoc. XVII).
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s
S (ou: s) abreviação de a) solo;

— b) segno, sinal: dal s. ou al s.; —
c) sinistra, mão esquerda; — d) sopra
no; — e) na grafia neumática: sur- 
sum, para cima, e semitonium. meio 
tom.

SA, a) v.-celo siamês; — b) no sol
fejo, às vêzes, substituição do si bemol;
— c) prim. nota da escala hindu; v. 
índia.

SAB, SAN, boximanes; v. Africa mu
sical.

SABADO DE ALELUIA ou SABADO 
SANTO, vigília de Páscoa, a mais ant. 
de tôdas. Era o dia do batismo dos ca- 
tecúmenos que terminava com a missa. 
"Dava-se princípio ao anoitecer, de 
modo que, pela extensão das cerimô
nias e o núm. dos batizados, acontecia 
despontar já o dia de Páscoa quando 
se cantava a Missa. Esta, por êste mo
tivo, tinha todo o caráter de Missa da 
Ressurreição, com Glória, toque de 
campainhas e Allelula. Mais tarde ce- 
lebrava-se ainda outra Missa, a da fes
ta, precedida de Matinas. Desde o fim 
da antiga era cristã, dava-se comêço 
às cerimônias pelas duas horas da tar
de; na Idade Média pelo meio dia, e 
no fim desta, de manhã,. . .  pelo que, 
presentemente, i júbilo de Páscoa res
soa já no Sábado de manhã; por isto 
S. de A." (Rõwer).

As cerimônias principais são: a bên
ção do fogo, levando-se a nova luz à 
igreja, — a bênção do cirio pascoal 
com o canto do grandioso Exsultet.
— a leitura das profecias, a bênção

da água batismal, o canto da Ladai
nha de Todos os Santos, a Missa, sem 
Introito, nem Kyrie, Ofertório, Com- 
munio, nem Agnus Dei. Em lugar da 
Communio é cantado o salmo de 2 ver
sos, Laudate Dominum e o Magnificai, 
que, para o clero, substitui as Vésperas 
do dia.

SABÃO, dança do Rio Gr. do Sul, 
do gênero do fandango.

SABECA, ou SABECHA, SABEKA, 
SABQAH; hebr., a sambuca dos lati
nos e gregos; espécie de harpa, men
cionada no livro biblico de Davi, usada 
na côrte de Nabucodônosor.

SABIA, v. ave.
SABOT, a) violão grosseiro como a 

giga dos jograls da Idade Média; por 
extensão: lnstr. sem valor;

b) peça metálica em forma de bico 
ou gancho para reduzir a extensão das 
cordas da harpa e fazê-las subir por 
meio tom.
“ SÁC, saltério; v. Indochina.

SACABUXA, SAQUEBUTE, fr„ a) o 
primitivo trombone de varas;

b) registro de órgão.
SACCADÉ, fr., interrompido (v. 

canto).
SACERDOTE, padre; homem que. 

pelo sacramento da Ordem, recebeu do 
Bispo o caráter indelével do sacerdó
cio, a faculdade de celebrar e de admi
nistrar os s. Sacramentos, em benefi
cio dos homens. Instituído o canto li- 
túrg. para a Missa e outras solenlda- 
des, está diretam. interessado na arte 
mus. e na observância das resp. leis 
da Igreja.
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SACI, v. ave.
SACKPFEIFE, al., cornamusa.
SACRAMENTO, sinal visível, insti

tuído por Cristo, de graças internas. 
São sete: Batismo, crisma, eucaristia, 
confissão, extrema unção, ordem, ma
trimônio, dos quais imprimem caráter 
indelével o batismo, crisma e ordem, 
pelo que podem ser recebidos uma só 
vez. A administração de alguns costu
ma ser acompanhada de mús. litúr- 
gica: eucaristia, ordem, matrimônio.

SACRISTAO, empregado encarrega
do da limpeza e ornamentação da igre
ja e de suas dependências, da conser
vação dos paramentos sacros e do au
xílio do sacerdote nos atos do culto.

Em vários países, o cargo de s. está 
ligado ao de organista, existindo esco
las especiais para formar jovens em 
um e outro cargo.

SADIOU, monocórdio; v. Indochina.
SAFAR ARRAY, SAFFARA, SOUF- 

FARA, flauta SAFIC, instr. de sôpro e. 
outro, de cordas, dos árabes.

SAQAT ou SAGGAT, castanholas 
dos egípcios, atadas às mãos dos dan
çarinos.

SAGRAÇÃO DA IGREJA, “bênção 
soleníssima da mesma para dedicá-la 
lrrevogàvelmente ao culto divino” . 
(Rõwer). Nas cerimônias multo exten
sas, o côro tem que intervir com fre
qüência. Para orientá-lo, é indispen
sável um resumo:

“Recitação dos salmos de penitência 
(no lugar, fora da igreja, onde estão 
as relíquias), durante a qual o Bispo 
toma os paramentos. Dirige-se então 
para a frente da igreja fechada, onde 
se canta'a primeira parte da Ladainha 
de Todos os Santos. Feita em seguida 
a água benta o Bispo, com o clero e 
povo, anda três vêzes em volta do edi
fício, aspergindo as paredes. Cada vez, 
ao voltar à porta principal, bate nela 
com o báculo, como para exigir entra
da para o Rei da glória.

Depois da terc. aspersão entra o sa- 
grante com ministros e cantores, fi
cando os outros fora. Cantasse o Veni, 
Creator Spiritus, a Ladainha de Todos 
os Santos e o cântico Benedictus, de
pois do qual o Bispo escreve no chão 
com o báculo, sôbre uma grande cruz 
de cinza em forma de X, o alfabeto 
grego e latino. Benze, então, a água 
gregoriana e com ela unge a mesa do> 
altar no meio e nos quatro ângulos, as
perge o  altar, andando sete vêzes em 
sua volta, asperge as paredes da igre
ja três vêzes, começando atrás do al- 
tar-mor, e asperge enfim o pavimento 
em forma de cruz, e mais uma vez em 
direção às quatro partes do mundo.

Segue o solene prefácio da sagração 
da igreja. Tendo o Bispo depois feito 
a argamassa, vão todos processional- 
mente para buscar as relíquias. A pro
cissão (com o povo) anda primeiro em 
volta da igreja, depois entra. Chegan
do ao altar, o  Bispo unge o sepulcro 
com crisma, coloca as relíquias, unge 
o tampo (sigilo) por baixo, fecha com 
êle o sepulcro, unge-o na parte de fora 
e incensa a mesa. Entrega, então, o 
turíbulo a um sacerdote, o qual, an
dando constantem. em sua volta, in
censa o  altar, até acabar a sagração.

Segue quadrúplice unção da mesa 
do altar, intercalada de orações e in- 
censações. A primeira e segunda unção 
se faz com óleo dos catecúmenos, no 
centro e nos quatro ângulos; a tercei
ra com crisma nos mesmos lugares; a 
quarta com ambos os óleos derramados 
sôbre tôda a mesa.

Depois disso, passa o Bispo a ungir 
e incensar as paredes nos doze lugares 
marcados com a cruz e vela ardente, 
desde o princípio da s. Voltando ao 
altar, coloca em cada um dos cinco 
lugares da mesa do altar, anteriormen
te ungidos, cinco grãos de incenso em 
forma de cruz e, sôbre esta, outra de 
cinco velas pequenas e delgadas, para 
logo em seguida serem acendidas e 
com elas queimado o incenso.
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Tendo um dos ministros purificado 
a mesa do altar, o Bispo entoa o solene 
prefácio da s. do altar, unge com cris
ma a frsnte da base do altar, forman
do uma simples cruz no meio; a jun
ção da mesa com a base, porém, unge 
nos quatro cantos.

Em seguida vai à sede perto do 
altar. Ai benze as toalhas e outras al
faias do altar e da igreja, manda 
revestir o altar e, subindo a êle, in
censa-o três vêzes em forma de cruz 
e conclui a s. com duas orações.

Segue a Missa solene, a qual, não 
querendo celebrá-la o Bispo, pode ser 
cantada por outro sacerdote.” (Rõ- 
wer).

SAGRAÇAO DO BISPO, é o comple
mento do sacramento da Ordem. O 
rito, soleníssimo, desenvolvido no cor
rer dos séculos, prevê a cooperação do 
côro de cantores e tem 3 partes: “A
1.“ parte realiza-se antes da Missa; lei
tura do Mandato, juramento de fide
lidade e longo exame. A 2.a parte tem 
lugar antes do último verso do Gra- 
âuale, Tractus ou Sequência da Missa 
e se compõe dos atos e cerimônias se
guintes: alocução de poucas palavras; 
Ladainha de Todos os Santos com três 
súplicas pelo sagrado; imposição do li
vro dos Evangelhos sôbre o pescoço e a 
cabeça do mesmo; imposição das mãos 
da parte do sagrante e dos Bispos as
sistentes, prefácio, interrompido pelo 
Veni, Creator, durante o qual se rea
liza a unção da cabeça do sagrado com 
crisma; antífona com salmo; unção 
das mãos com crisma; bênção e entre
ga do báculo e anel; entrega do livro 
livro dos Evangelhos e ósculo de paz. 
Depois de o sagrante e o sagrado 
terem purificado as mãos e a êste 
ter sido purificada a cabeça, prosse
gue a Missa que o recém-sagrado ce
lebra junto com o sagrante (concele- 
bração).

Ao Ofertório, o novo Bispo oferece 
ao sagrante duas velas, dois pães e

dois barris, em miniatura, de vinho, 
e na comunhão recebe a N. Senhor sob 
ambas as espécies e sem o sagrante 
pronunciar a fórmula de costume.

A 3.B parte segue a bênção pontifi
cal do sagrante, no fim da Missa, com 
os atos seguintes: bênção e entrega 
da mitra e das luvas; entronização do 
novo Bispo; Te Deum; antífona com 
oração; bênção pontifical do recém- 
sagrado; aclamação; ósculo de paz; 
últ. Evangelho.” (Rõwer).

SAGRAÇAO DO SACERDOTE, v. sa
cerdote.

SAGRAÇAO DOS SINOS, v. bênção 
dos sinos.

SAGUÉ-KOTO, instr. de 9 cordas, do 
Japão.

SAHAC, hebr. (têrmo musical), rir, 
brincar.

SAHARI, canção de amor do Cáu- 
caso.

SAÍ, v. ave.
SAIANINE, ár„ parte viva do touit 

(v. êste) dos tuaregues; v. Arábia.
SAINETE, comédia curta de 2 ou 3 

personagens.
SATRA, v. ave.
SAIRÉ, antiga recepção do missio

nário pelos habitantes do Amazonas, 
assim descrito por D. José Afonso de 
Morais Torres, 9.° Bispo do Pará: “É 
geral o costume dos sair és .. .  Consta 
do seguinte: uma velha com um peq. 
tambor vai adiante de um rancho de 
mulheres, tocando-o monotonam. ao 
som de uma gaita de taquara, cujo 
som fere desagradavelm. o tímpano; 
seguem-se 3 ou 4 raparigas, seguran
do um arco coberto de rama de algo
dão e fitas com diferentes repartições, 
a que dão um movimento de alto a 
baixo, inclinando-se às vêzes, quando 
se voltam para o padre como quem o 
chama para si, e isto fazem com um 
canto desagradável na língua indíge
na, que mais parece chôro que música.

Após estas segue a multidão de mu
lheres, indistintam., a cantar também
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na mesma língua; dizem ser invenção 
dos Jesuitas, que por êste meio inspi
ravam aos índios idéias religiosas, por
quanto o arco é emblemático em tôdas 
as suas partes, e somente certas rapa
rigas tinham o direito de o segurar; 
para a igreja vão da mesma forma, e 
então vão homens e mulheres segu
rando varas enfeitadas com papéis re
cortados e fitas.” (v. P. Carlos Borro- 
meu, O s. no Rio-Mar, em "Mús. S.” , 
1944, pg. 43).

"Em outros lugares levaram-se no s. 
imagens de santos encimadas em va
ras.” (1. c.)

SAITE, al., corda.
SAITENHALTER, al„ cordal; estan

darte (de cordas).
SAITENINSTRUMENT, al., instr. de 

cordas.
SALA, a) compartimento mais ou 

menos amplo; b) por extensão: pla
téia, público.

SALACIL, castanholas árabes, de co
bre ou prata.

SALAM, "salve”, hinos e recitativos 
etíopes a Santos; v. Abessínia.

SALAMANIA, flauta turca de uma 
só peça.

SALAMOURI, instr. de palheta du
pla e tubo cilíndrico, procedente do 
Cáucaso.

SALET, instr. de sôpro dos pigmeus 
de Malaca.

SALICIONAL, salicet, apreciado re
gistro de órgão, da família dos instr. 
de corda, geralm. de 8’, às vêzes de 4’. 
Quando de dimensões maiores do que 
a gamba, o som é mais agradável e 
suave. Quando aplicado ao pedal, cha
ma-se Salicetbass, de 16’ . Substitui em 
órgãos peq. a gamba. Vieira chama-o 
de "flautado muito suave” .

SALICUS, lat., figura neumátlca do 
canto gregor., consistindo num grupo 
de 3 notas, das quais as duas prlm. 
podem ser iguais, sendo a 3.a mais 
alta, ou tôdas as três subindo; v. neu- 
ma 31, 32.

SALLA, flauta de 87 cm. de compr. 
por 4 de grossura, dos indlos kollas.

SALMEAR, recitar ou cantar salmos.
SÁLMICO, relativo a salmo.

SALMISTA, a) autor de salmo; — 
b) o rei Davi; — c) cantor de salmo.

SALMO, do grego psalleih =  tocar 
ou tanger; psalmus, lat., poemas líri
cos que, em núm. de 150, formam o li
vro bíblico dos salmos, sendo autor da 
maior parte o rei Davi. Como faz ver 
o nome, eram acompanhados, entre os 
israelitas, de instr. O ciclo dos 150 sal
mos volta semanalm. no Ofício di
vino que o clero tem que rezar dia- 
riam., mas na Missa foram reduzidos 
a fragmentos. Pertencem aos textos 
musicados com predileção pelos grd. 
compositores.

SALMODÍA, maneira de cantar ou 
recitar os salmos.

SALMODIAR, recitar alternadamen
te os versos dos salmos.

SALONSTÜCK, al., peça de salão.
SALPICTA, nome dado pelos gre

gos ao tocador de trombeta.
SALPINC ORGANUM, orgão-trom- 

beta.
SALPINX, gr., trombeta dos gregos 

antigos.
SALSIFRÉ, festa popular, com mú

sica.
SALTARELLO, it„ a) dança italiana 

e espanhola, rápida, em compasso 
ternário; b) peça instrumental com 
êsse mesmo caráter.

SALTATO, SALTELLANDO, it„ sal
tando com o arco sôbre as cordas.

SALTÉRIO, a) livro dos salmos;
b) instrumento de cordas metálicas, 

percutidas, com caixa aproximada
mente triangular; o cimbalom dos 
húngaros e boêmios; o santir dos ára
bes asiáticos; o Hackbrett, alemão, 
chamado pelos italianos de s. tedesco; 
— variantes, postas sôbre a mesa, 
eram chamadas tímpano ou dmbalo, 
donde derivou o clavicímbalo e cravo.

SALTO, passagem de uma nota a 
outra por graus disjuntos.

SALú, dança do Rio Grd. do Sul, do 
gênero do fandango.

SALVE, REGINA, lat., a mais popu
lar das 4 antífonas marianas, rezadas 
depois de cada missa, e cantada na 
maior parte do ano no fim das Horas 
canônicas. Da popularidade da S. R.
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dizem as piesias que, na 4.a linha de 
suas quadras, a reproduzem sucessi- 
vam., quer se trate de oração, quer de 
trabalho critico. Assim Pereira da 
Costa (Folclore Pernambucano, na 
“Rev. do Inst. Hist. Bras.’’ , t. LXX, 
parte II, Rio, 1908):

Esta Pátria já foi vossa.
E por vossa maternidade.
Donde nos veio liberdade.
Deus vos salve!

O povo Luzia se ressalve 
Dos escravos Saquaremas;
Contra seus estratagemas 
A vós bradamos.

Em vós sempre confiamos:
E do sul, lá no degrêdo,
Não se aterram, não têm mêdo 
Os degradados.

Só Saquaremas malvados 
Governam com perseguição! 
Enjeitados!... Êles não são 
Filhos de Eva. (etc.).

A S. R. exclusivam. religiosa, ainda 
hoje, no sertão bras., é um dos cantos 
mais propagados e queridos.

SAMA, cantos religiosos da Índia.
SAMA-VEDA, livro de cantos da 

Índia.
SAMBA, “ (Bras.) Dança cantada, de 

origem africana, compasso binário 
e acompanhamento obrigatòrlamente 
sincopado. O s. urbano distingue-se 
profundam, no caráter musical e na 
coreografia, do $. rural’ ’ (Peq. Dic.).

O gênero decaiu muito pela fre
qüente baixeza dos versos; a música, 
no entanto, pode muito bem dispensar 
essa degradação e tomar ares mais 
distintos.

Num estudo publicado no Correio da 
Manhã. Rio, 28/12/43, escreve Floriano 
de Lemos: “É a dança sagrada dos 
feiticeiros, dos curandeiros, dos reza- 
dores de quebrantos e olhados. E Ma
cedo Soares frisava: O s. é a dança 
ritual, a dança da reza. A profana, o 
baile, o mero divertimento é o batu

que, o lundu o jongo o xiba — ao 
som da pulta, e da zabumba, e do 
ricungo e do tambiril, do pandeiro. 
(Estudos lexicográficos, ed. de 1943, 
pág. 45). Vê-se, pois, a confusão atual
entre batuque e s  S., diz Macedo
Soares, é o candom.be, o cangirê. Can- 
dombelro é o freqüentador de can- 
dombe. (Não empregar o têrmo can
domblé, que se refere ao quarto escuro, 
outrora muito comum nas nossas ca
sas, e a que as mamãs davam o nome 
de cafuá, ameaçando o menino tra
vesso ou incorrigível de ser lá tranca
fiado) . Cangirê (e não cangerê) é 
também o mesmo que s. . . .

Depois da guerra 1914-1918 é que 
apareceram inúmeras novidades pró
prias do jazzband... No meio dêsse 
conjunto, está claro que nada mais 
própr'.o e mais digno do que os batu
ques e os lundus. A êsses batuques e 
lundus, deram o nome de s., que fêz 
carreira. Hoje, êle está consagrado. 
(Diz-se também SAMBAR, SAMBISTA, 
SAMBADOR, etc.). Mas o têrmo não é 
daqui. Veio do Norte, onde há multo 
era empregado como festança, baile, 
função do povo.’’

"Ainda há, na Bahia, quem se lem
bre de uma modalidade de s., hoje 
desaparecida, o bate-baú. Nesta, as ne
gras dançavam aos pares, um de cada 
vez.” (Ed. Carneiro: Negros Bantus, 
págs. 131, 132). Seg. diz Edm. Lys, "Es
cola de s .é  o rancho evoluído” . (Globo. 
Rio, 16-7-1945). Renato de Almeida 
(Hist. da Mús. Br., p. 163, ss.) enu
mera variantes do s. baiano: s. batido, 
corrido e chulado, bate-baú bole-boie” 
(muito livre), “s. de chave, vamos-pe- 
neirar, corta-jaca, separa-o-visgo, 
apanha-o-bago, s. do partido-alto. . .

O miudinho é um dos passos dos s.” ; 
jongo é uma das variedades com acom
panhamento exclusivo de instr. de per
cussão; — o s . rural paulista se define 
pela coreografia.

SAMBOGNA, cornamusa da Síria e 
da Asia Menor; o nome talvez prove
nha do zampogna lt., que significa o 
mesmo instrumento.
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SAMBUCA, a) variante da harpa; 
b) Instrumento de sôpro do século 13; 
v. chinfonia.

SAMBUCA LINCEA, variante inven
tada por Nap. Colonna, no séc. 16; S. 
ROTATA, sanjona ou chifonie; — S. 
SÍRIA, variante da lira.

SAMGTTA-PARIJÀTA, ant. compên
dio de müs. da Índia; v. esta.

SAMGÍTA-RA1NÀKARA, l i v r o  de 
muslcologia da Indla; v. esta.

SAMISEN, (=  de 3 cordas), instrum. 
da Asia Oriental, consistindo em ca
baça coberta de pele de cobra e longo 
braço com 3 cordas.

SAMMELWERKE, ai., coleções de 
obras musicais; editavam-se freqüen
temente, nos primeiros séculos de im
pressão musical, coleções de obras con
gêneres de autores diferentes, consti
tuindo hoje, multas vêzes. a única 
fonte a respeito de um bo mnúmero de 
compositores; daí a importância das 
S. de Eltner, Haberl, Lagerberg, Pohl e 
outros. Atualmente, há mais tendên
cia para edições completas das obras 
do mesmo autor.

SAMM-JIN ou SAN-HEEN, chin., a 
caixa oval dêste instr. está coberta de 
ambos os lados de pele de cobra; o 
braço é longo e encurvado; as 3 únicas 
cordas afinam-se em dó, fá, si bemol. 
Uma espécie de capotasto no braço 
permite variar a afinação, adaptan- 
do-a à voz que canta.

S A M M L U N G  MUSIKALISCHER 
VORTRAGE, al„ importante coleção 
de conferências musicais editadas, de 
1879-84, na casa Breitkopf & Haertel. 
por Paul, Conde Waldersee, com 2.“ 
parte publicada mais tarde. Contém 
estudos característicos ou biográficos 
de avultado número de mestres.

SAMSIEN ou SAMSIN. guitarra ja
ponesa, parecida com o samm-jinn dos 
chineses; tem 3 cordas.

SAMYOGI, instr. de corda e arco 
da índia.

SANA, v. ave.
SANAI ou SHANAYO, espécie de 

oboé de palheta dupla, nas índias, 
chamada pelos persas de sharana ou

zurna; parecido com o heang tei chi
nês (v. êste).

SANCTUS, lat., aclamação de júbilo 
a Deus, em continuação do Prefácio da 
Missa, cantada pelo côro e rezada pelo 
celebrante. Pertence aos cantos inva
riáveis, quer dizer, cujo texto, com me
lodias diferentes, volta em tôdas as 
Missas.

SANEFA, peq. peças de pau que, no 
interior dos instr. de corda, reforçam 
as costilhas.

SANFONA, symphonia, lat., cifonia, 
chifonia, gironda e ghironda, lira te- 
desca, lira rústica, viola de orbo. lt., 
sanfonina, port., a) ant. instr. de cor
das, consistindo numa caixa, sôbre a 
qual se estendem duas cordas de tripa, 
friccionadas por uma roda ligada à 
manivela. "A corda mais grossa pro 
duz sempre o mesmo som, fazendo 
uma pedal permanente como a ronca 
na gaita de fole; a outra corda varia 
de entoações por melo de um pequeno 
teclado que o tocador dedilha com a 
mão esquerda, enquanto com a direita 
dá movimento à manivela.” (Vieira).

S. chamava-se em português culto 
sanfonina; a mudança de denomina
ção “proveio de erradamente se julgar 
que sanfonina era um diminutivo... 
Foi honrado pelos mais insignes me
nestréis e conservou-se nos paços dos 
nossos reis até quase ao fim do século 
14.” (Vieira); — b) usado como sinô
nimo de harmônica (v. acordeão).

SANFONINA, a) ant. nome de san
fona; b) tocador de sanfona.

SANGE, instr. da Nigéria, feito dum 
cabaço com orifícios e atravessado por 
um tubo largo, em uma de cujas aber
turas o tocador tem que soprar.

SANGERKNABE, al„ menino do côro.
SANGNA, tambor da Indochina.
SAN-HEEN, v. samm-jin.
SANH-HOANG, espécie de cheng; v. 

Indochina.
SANINGÉE, v. sarangi.
SANJO, v. sanko.
SANJOJI, v. sanyogi.
SANKIN ou NIGUENKINE, saltério 

japonês.
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SANKK, bocina índia; ao que pa
rece, é idêntico com SANKHA.

SANKO ou SANJO, instr. da Nigéria, 
variante do qanon encontrado no Egito 
e na Arábia. A caixa estreita está co
berta com uma pele de antílope ou 
aligator; o cavalete sustenta 8 cordas, 
afinadas em ré, mi, fá, sol, lá, si bemol, 
si natural, dó.

SANNO-TOUSSOUMI ou JOKO, peq. 
tambor japonês.

SANSA, instr. dos Negros da Bahia, 
formado de uma cuia, ou casco de ja- 
boti, coberta de uma prancheta de ma
deira, onde são fixadas tiras metáli
cas; é tocado com os dedos.

SANTIR, SANTYR ou SANTUR, ins
trumento de cordas batido com baque
tas; chamado também de saltério e de 
tímpano. Parece ter sido introduzido 
na Pérsia pelos árabes; v. yang k’in.

SANTO. São inumeráveis as obras 
musicais criadas em homenagem a 
Santos, desde o simples canto popular 
até Missas e Ofícios em sua honra, 
oratórios, ladainhas ou outras formas 
amplas. Chama-se canonização o “ato 
pelo qual o S. Padre, em virtude de 
seu magistério infalível, coloca irrevo- 
gavelm. no catálogo (canon) dos S.. 
glorlosam. reinando no céu, um servo 
de Deus, já anterlorm. beatiflcado e 
depois de provados, por um rigoroso 
processo, outros dois milagres, alcan
çados à sua intercessão. A canoniza
ção realiza-se na Basílica de S. Pedro, 
de modo semelhante ao da beatifica
ção, mas com maior pompa.". . .

A sua festa “pode ser autorizada em 
tôda a Igreja com Ofício e Missa; a 
sua Imagem, ornada de auréola, é li
cito colocar sôbre os altares,... em sua 
honra podem ser levantadas igrejas e 
capelas, e suas relíquias expostas à 
veneração pública... O processo de 
canonização, como se acha no Direito 
canônico, corre perante a Congrega
ção dos Ritos e é, em sua substância, 
dos Papas Urbano VIII (1625) e Bento 
XIV (1745). — Rower; v. Beato.

SANTOS DE JUNHO: S. Antônio, S. 
João Batista, S. Pedro, sempre feste
jados no Brasil, “o tempo de S. João

coincidindo entre nós com o solstício 
de inverno... A festa de S. Ant. é de 
igreja, com as suas trezenas, em que 
se cantam hinos e benditos ao Tau
maturgo de Lisboa... havendo várias 
de suas imagens obtido honras de Ofi
cial do Exército... As festas de S. João 
não são de cantigas. Não que não 
haja danças e serenatas na noite de 
23 p. 24 de Junho, mas as fogueiras, 
os fogos, os balões, os doces de milho 
— cangicas e pamonhas — as sortes 
e adivinhações é que constituem os fol
guedos. .. Em Portugal, os festejos de 
S . João foram sempre mais importan
tes do que no Brasil...

A festa de S. Pedro, a 29 de Junho, 
é menos popular, mas tem o entusi
asmo dos pescadores em procissões 
marítimas e folguedos de beira-de- 
praia"... (Ren. de Almeida, Hist. da 
Mús. Bras., pág. 129, 130).

SANYOGI ou SANJOJI, instr. das- 
índias, modificação moderna do sa- 
rangi (v. êste). A caixa é feita de 
meia cabaça piriforme, provida de uma 
membrana. As 4 cordas de tripa fazem 
ressoar 3 ou mais cordas simpáticas; 
há variante de s., sem estas últimas.

SAPATA, “rodela de camurça nas 
chaves dos instr. musicais” (Peq. Dic.).

SAPATEADO, “dança chula" (Vi
eira) ; “dança pop. em que se faz multo 
ruido com os tacões do calçado” (Peq. 
D ic.).

SAPATILHA, peq. almofada redon
da, de pele muito fina e cheia de al
godão em rama adaptada à concha 
da chave (v. esta), servindo de válvula 
nos instr. de sôpro chamados de cha
ves; idêntica com sapata.

SAPTA-GHANTIKA; SAPTA-SVA- 
RAB, carrilhão de 7 sinos, na Índia.

SAQUEBUCHE, SAQUE BUTE, fr„ v. 
sacabuxa.

SARABANDA, ant. dança esp. em 
compasso ternário e de andamento 
muito grave; as notas eram poucas, os 
ornamentos muitos, havendo só duas 
reprises, cada qual de 8 compassos. A 
s. começa, com o tempo forte do com
passo, gostando prolongar o 2.° tempo 
por ponto ou por união com o 3.°; na
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sonata de câmara, a s. costuma estar 
entre a courante e a giga.

SARAIA (SARALA?) VANCI, flauta 
direita, espécie de flageolet, das Ín
dias, com um canal de insuflação na 
bôca. O tubo é de bambu, com 7 ori
fícios quase equidistantes, e um do 
lado inferior.

SARAMBEQUE, dança desenvolta de 
pretos.

SARAMBU, dança de negros, de ori
gem africana.

SARANGI, SARINGÉE e SARUN- 
GIE, nome genérico, de certa classe de 
instr. doces das Índias, usadas pelas 
bailarinas. Trata-se duma peça de 
madeira, cuja cavidade está coberta 
por uma membrana. Tem 4 cordas e 
11 simpáticas; — distinguem-se o s. 
do sul e o do norte.

SARANI, a gr. corda melódica da 
vina; v. Índia.

SARAU, reunião festiva ou concêrto 
à noite.

SARDANA, dança característica da 
província de Gerona, em particular de 
Ampurdán, de voltas em roda.

SARINDÂ ou SAROH, instr. pop. da 
Bengala, derivado do sârangi; suas 
três cordas são tocadas com arco.

SARÔH, instr. de 3 cordas, da Índia, 
sendo as mais estimadas a de Fatua. 
capital de Bahar, no Ganges.

SARÓNG, espécie de harpa da Serra- 
Leona, parecido com o kasso (v. êste).

SARRABALHO, no sul do Brasil: 
“baile campestre, espécie de fandan
go”  (Peq. Dic.). Em Poranduba cata
rinense ("Rev. do Inst. Bist. e Geogr. 
Br.». 1944, n.° 184, p. 3-92), Lucas A. 
Boiteux reproduz longas estrofes de 
s. cantadas em sua terra; assim em 
Estreito:

Sarrabalho bem cantado 
faz chorar, faz padecer; 
também faz um trisfamante 
de seu amor s’esquecer.

As cantigas do sarrabalho 
para mim são escusadas; 
as minhas são de repente, 
as tuas são estudadas.

(e mais 10 quadras). Outro exemplo:

Querer bem, viver cautivo 
na ausença de um amore, 
era só o que faltava 
p'ra completar minha dore.

Para completar a dor 
que tenho neste meu peito, 
tôda vida hei de dizer 
que não há gôsto perfeito.

Que não há gôsto perfeito...
(20 quadras).

SARRUSOFONE, instr. m e t á l i c o  
idealizado por Sarrus, mestre-capela 
do 32.° regimento francês, e executado 
por Gautrot. de Paris, em todos os ta
manhos, desde o soprano até o con
trabaixo. Tem palheta dupla, em afi
nidade com o oboé e o fagote, mas 
aproximando-se pelo timbre da trom
beta e do trombone.

SATTEL, al„ cavalete.
SATZ, al., tema, frase, peça de mú

sica.
SAUGLUFT, al., sucção de ar, no 

harmónio.
SAUJ, instr. árabe parecido com o 

saltério.
SAUN, harpa, de 13 cordas, da Bir

mânia. — GRAV. p. 103, n.° 7.
SAUTEUSE, fr.. dança em movimen

to de valsa rápida.
SAVOIARDE, fr., antiga dança.
SAW-DORANG, instr. siamês pare

cido com o rovana, sendo, no entanto, 
a caixa sonora de madeira e de for
mato oval.

SAW-DUANG. variedade do saw-tay 
(v. êste) com duas cordas apenas.

SAW-OO, é maior do que o saw- 
duang, e tem apenas duas cordas; é 
quase idêntico com a rovana.

SAW-SAMSAI, instr. de arco, com 3 
cordas; no estilo do saw-tai (v. êste).

SAW-TAI. A caixa sonora dêste instr. 
de 3 cordas é formada por uma nóz de 
côco, sendo a tampa harmônica de 
pergaminho. Parece-se muito com o 
rebab de Java.
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SAX-HORN, “nome composto do 
apelido Sax e da palavra alemã Hom, 
trompa." (Vieira).

Charles Joseph Sax (pal), 1791-1885, 
estabelecido em Bruxelas, impôs-se 
pela fabricação de instr. de sôpro, aos 
quais dera proporções que permitiam 
sons cheios e agradáveis. Seu filho 
Adolphe (ou antes Antoine Joseph), 
1814-1894, formou-se no conservatório 
de Bruxelas, aperfeiçoou a clarineta 
e, sem meios foi a Paris, levando como 
recomendação um lnstr. metálico todo 
novo, de sua construção, dotado de 
palheta simples a exemplo da clarine
ta. Conseguiu protetores e construiu 
o novo instrumento em vários tama
nhos, apllcando-lhes o resultado das 
experiências próprias e de seu pai. 
quanto às dimensões, para obter a 
melhor ressonância, e dando a todos 
os lnstr. seu nome que aí seguem com 
as variantes: 

sax-hom soprano, em ml bemol agu
do: corneta requinta; petit-bugle, fr., 
pistoncino, lt.;

s. contralto, em si bemol: corneta de 
pistões, bugie; flicomio, it., Flügél- 
horn, al.;

s. tenor, ou alto, em mi bemol: sax- 
trompa; clavicomo, lt., clavicor ou 
néocor, fr., Althorn, al.;

s. barítono, em sl bemol: bassofli- 
comom, it., Tenorhom, al.;

s. baixo, em sl bemol: bombarâino, 
lt., Bombarâon, al.;

s. contrabaixo em mi bemol e contra
baixo grave em sl bemol: bombarâone, 
it.; os alemães substituem êste pela 
Basstuba.

“O sistema dos pistões foi na Ale
manha modificado pelo da rotação (v. 
esta), que tem a vantagem de permi
tir uma execução mais rápida e mais 
nítida...  As formas dos s. são variá
veis, embora uma seja usada mais vul
garmente que é a oblonga; as outras 
formas são: com a campana para ci
ma ou para a frente; forma circular 
para colocar a tiracolo (hélicons) ;  com 
diversas disposições nas voltas, nos 
pistões, etc. Estas diferenças não in
fluem no timbre peculiar a cada instr..

porque êsse é determinado pelas pro
porções do tubo... Há ainda outros 
lnstr. com pistões e com rotação, cons
truídos com os s. e com a mesma es
cala, mas que não pertencem a esta 
família, divergindo nas proporções 
dos tubos; são principais dêles o cor
netim, o clarim, a trompa e o trom
bone.” (Vieira).

SAXOFONE, “Instr. de metal, com 
chaves, produzindo os sons por melo 
de palheta simples como a do clarl- 

ra nete. Foi inventado
por Adolfo Sax. que 

III lhe pôs o nome.
U i °  s' comPõe uma
§j| família, como o sax-
R| hom, cujos membros

yía soprano agudo em 
U i  mi bemol, uníssono

da requinta;
@hT soprano em si be-
^  \ mol‘ 1,111880110 d0 cla* 

Y - j j f  rlnete;
\  contralto em mi be-
Xyü éW  moi, oitava abaixo da

. requinta;Saxofone em si
bemol, de con- tenor em si bemol,
tralto e tenor oitava abaixo do so

prano;
barítono em mi bemol, oitava abaixo 

do contralto;
baixo em si bemol, oitava abaixo do 

tenor.
O prim. e o último não são, porém, 

usados... Dotado de um belo timbre, 
é um lnstr. essenclalm. solista, indis
pensável nas bandas militares, em
pregado com bom êxito na fanfarra e 
mesmo na orquestra. Sobretudo o s. 
contralto é o mais apreciável e por 
isso também o mais usado. (Vieira).

SAXOTROMBA, "Êste nome foi dado 
por Adolfo Sax a uma família de lnstr. 
muito semelhantes aos sax-horns, mas 
cujos tubos são menos cônicos e mais 
estreitos, produzindo por essa causa
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um som mais claro, sem porém chegar 
a ser estridente como o dos clarins e 
trombones.” (Vieira).

SAXOTROMPA, ou SAX-TROMPA, 
idêntico com sax-horn ou saxotromba 
tenor em mi bemol.

SCHAMASCH, a divindade do sol, 
na Babilônia.

SCHEITHOLTZITHER ou KRATZ- 
ZITHER, al., ant. cítara alemã, peq., 
com duas cordas para a melodia e duas 
para o acompanhamento.

SCHELLE, al., campainha.
SCHEMINITH, cítara ou harpa dos 

antigos hebreus.
SCHENASCHEK, crótalos de ferro, 

dos árabes.
SCHERZANDO, it., brincando; to

cando multo levemente; — SCHER- 
ZETTO, diminutivo de scherzo; v. 
êste.

SCHERZO, it., peça geralm. viva, 
bem dividida, de ritmo fino e harmo
nia cuidada, que requer delicadeza de 
execução. Costuma ser intercalada 
antes da parte lenta da sonata, slnf., 
etc., onde Haydn, Mozart e outros co
locavam o minuete. O nome já se en
contra no século 16.

“A graça aérea, a rapidez, o espírito 
vivaz entraram sübltamente na grave 
região da Sinfonia. O trágico Beetho- 
ven inscreveu, no quadro dos seus vas
tos poemas sonoros, um traço chispan
te e travêsso. O Scherzo substituiu o 
antigo Minueto manelroso. A urbani
dade reverenciosa da velha dança dis
parou na saltitante carreira, no epi
grama agudo, na farsa leve e rebri
lhante. ..

Foi Beethoven quem assim ousou 
afirmar os direitos do burlêsco, da mor
dacidade, da conversa esfuzlante, e 
sem conseqüências dentro do ambiente 
mais carregado de fatalidade e de pai
xão. Para isso, êle não precisou abdi
car do sonho, nem mesmo da profun
deza de vida interior. Não pensou, 
criando o  scherzo, em fugir à impetuo
sa correnteza do Destino, mas a viver 
êsse destino como um terrível sarcas
mo, como uma pilhéria ameaçadora...

Scherzo quer dizer, em italiano, di
vertimento, brincadeira, patuscada. 
Desde o século 16 era sinônimo de ca
pricho, significando melodias profa
nas, e mais tarde, gênero fantasioso, 
escapando às formas tradicionais. Das 
sugestões que o vocábulo scherzo tra
zia, Beethoven aproveitou principal
mente a de movimento rápido e tre
pidante, e a da delicadeza dos elemen
tos rítmicos e harmônicos.

Êsses são os traços distintivos prin
cipais do scherzo, sempre Idênticos nas 
mãos de quantos compuseram dentro 
dessa nova forma. Cada um, porém, 
acrescentou-lhe característicos expres
sivos próprios e fê-lo participar das 
suas experiências técnicas e espiri
tuais.

A peculiar mobilidade, o dinamismo 
brincalhão e sutil, a tenuidade espiri
tuosa do tecido musical do scherzo 
correspondem sem dúvida a uma ne
cessidade de descompressão e de alívio 
do espírito. O scherzo foi uma forma 
achada, descoberta, e não inventada 
pir Beethoven. . .  Prova disso é que os 
músicos não quiseram mais abando
ná-la, e podemos vislumbrá-la até 
mesmo na trama aparentemente in
forme das livres criações modernas 
mais anticlássicas.” (Andrade Murl- 
cy, nas "Ondas Musicais” , 1944, onde, 
em seguida, analisa sch. célebres; v. 
“Jornal do Comércio” , Rio, 1-3-1944).

SCHESCHADAR, harpa horizontal 
persa.

SCHI, flauta japonêsa.
SCH1ETBZZA, it., franqueza, simpli

cidade; — SCHIETTO, it., puro, sin
cero.

SCHIGUENE, guitarra japonesa.
SCHIGUENKINE, SCHEKENKIN ou 

KINNOKOTO, saltério jap. de 7 cordas.
SCHINE-TEKI ou SCHAKHAI, flau

ta jap.
SCHIONO-FOUYE, oboé japonês.
SCHLAEGEL, al., baqueta; v. bilros.
SCHLAGINSTRUMENT, instr. de 

percussão.
SCHLAGZITHER, cítara dos tirole

ses e austríacos.
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SCHLUMMERLIED, al., acalanto, 
canção para adormecer.

SCHLUSS, al., conclusão, final.
SCHLUESSEL, al., clave. G-S., clave 

de sol; — F-S., clave de fá; — C-S., 
clave de dó.

SCHNAPERPFEIFF, al., grande cor- 
namusa.

SCHNELL, al., vivo, rápido; — 
SCHNBLLER, mais animado.

SCHOFAR, (shofar, schophar, jobel, 
jubel, keren), hebr., um dos 6 instr. 
mencionados no Pentateuco e dos mais 
ant. de sôpro, trompa primitiva, curva 
de chifre de animal. Foi ao som do s. 
e do hatsotseroth que caíram as mu
ralhas de Jericó. — GRAV. p. 95, n.° 3.

SCHOKO, tantã japonês.
SCHOLARS LUTE, nome inglês do 

kin chinês.
SCHONO-FOUYE ou TSCHENG, 

acordeon jap. empregado p. a. mú
sica sacra.

SCHOPTAR, instr. bíblico.
SCHOTTISCH, al., dança escocesa 

de roda, em compasso ternário; a de
nominação francesa écossaise é empre
gada para uma contradança de anda
mento vivo, em compasso binário.

SCHOUNGA, peq. guitarra japonêsa.
SCHOUR, hebr., recitar.
SCHTAREH, guitarra de 4. cordas 

duplas, usada na Pérsia. — GRAV. p. 
534, n.° 2.

SCHWACH, al., fraco, piano; — 
SCHWAECHER WERDEND, al., enfra
quecendo.

SCHWEGELPFEIFE, al., ant. flauta 
alemã.

SCHWEINSKOPF, al., ("cabeça de 
porco” ) , um dos predecessores do 
piano.

SCHWEIZERPFIFF, flauta.
SCHYARI (SCHRJARI), uma espé

cie de cornamusa da Grécia do séc. 14.
SCINDAPSE, harpa síria de 4 cor

das, tocada com palheta.
SCIOLTO, it., sôlto, destacado, livre.
SCORDATURA, it., afinação diferen

te da usual; assim, Saint-Saêns, na 
sua Dança-Macabra, manda afinar o 
violino em sol, ré, lá, como sempre, 
mas a corda mais alta em mi bemol;

Tartini exige, em certa ocasião, Lá, 
mi, lá, mi; Paganinl: Lá bemol, mi be
mol, si bemol, fá.

SCOTHORN, tambor da Indochina.
“SCRIPTORES ECCLESIASTICI DE 

MUSICA SACRA POTISSIMUM” é O 
título da obra em 3 vol. in-4, “ typis 
San-Blasianis”, 1784, escrita por Mar
tin (von Hornau) GERBERT, abade- 
príncipe do mosteiro beneditino Braz, 
no Schwarzwald (Floresta Negra), 
1720-1793. A obra foi reimpressa, no 
ano de 1905, em Graz. Como ela, são 
igualmente importantes, para a musi- 
cologia, êsses outros trabalhos de Ger- 
bert: De cantu et musica sacra, a pri
ma ecclesiae aetate usque aã praesens 
tempus, 1774, 2 vol., e Monumenta ve- 
teris liturgiae Alemanicae, 1777-1779.

O autor revela conhecimentos extra
ordinários, adquiridos não só na rica 
biblioteca do mosteiro, mas ainda 
numa viagem de estudos que o levou 
aos centros musicais e às principais 
bibliot. de conventos da Alemanha, 
França e Itália; (veja-se: “Iter alle- 
mannicum” ). Amigo do sábio padre 
Martini (1706-1784) em Bolonha, fran- 
ciscano musicólogo e mestre do con
traponto, trocava com êste o resultado 
de seus estudos e observações.

Os 3 vol. de Scriptores ecclesiastici 
causaram sensação e são ainda hoje 
da maior importância para todos 
quantos estudam a música medieval 
sem poderem empreender grandes via
gens e freqüentar as bibliot. mais im
portantes, pois contêm tratados de 
Isldorus Hispalensis, Flaccus Alcuin, 
Aurelianus Romensis, Remi de Auxer- 
re, Notker, Hucbald, Regino de Pruem, 
Odo de Clugny, Adelholdus, Bernelius, 
Guido de Arezzo, Berno de Reichenau, 
Hermannus Contractus, Wilhelm von 
Hirschau, Theogerus de Metz, Aribo 
Scholastlcus, Johannes Cotton, Ber
nardo de Clairvaux, Gerlandus, Eber- 
hard von Freisingen, Engelbert de 
Admont, Aegidius de Zamora, Franko 
von Koeln (Paris), Elias Salomonis, 
Marchettus de Padua, Johannes de 
Muris, Arnulfus de S. Gillen, Keck von
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Giengen, Adam von Fulda, — além de 
muitos tratados menores, anônimos.

Gerbert não corrigiu os erros de co
pistas, mas respeitou-os, o que — se
gundo Riemann — torna a edição 
ainda mais valiosa.

A obra, mais recentem., teve condig
na continuação por E. de Coussema- 
ker, (1805-1876) em 4 volumes in-4.

SCYTALÉ, flauta dos pastores gre
gos, de cana.

SDEGNANTE, SDEGNO(CON). SDE- 
GNOSAMENTE, SDEGNOSO, it., des
denhosamente.

SDRUCCIOLANDO, it., escorregando 
(para o efeito do portamento); assim 
nos instrumentos de corda e de te
clado.

SEAOU-PO, címbalos chineses.
SEBACHA, sabuca triangular dos fe

nícios, de 4 cordas.
SEBI, gr., flauta transversal, muito 

comprida, dos egípcios, com os orifí
cios da escala quase na extremidade 
inferior.

SECCO, v. recitatión.
SECHSZEHNSTEL NOTE, al., 1/16 = 

semicolcheia.
SECONDANDO, it., secundando, i. 

é, seguindo (a voz que canta ou o so
lista) .

SECONDO, SECONDA, it., segundo; 
s. volta, segunda vez.

SECRETA, lat., a subentender oratio, 
oração, ou orações, depois do ofertório, 
rezadas pelo celebrante em voz baixa, 
nunca cantadas, nem na Missa solene.

SÊDAS, Bogenhaare, al., mazzetto di 
crini, it., mèche de crin, fr., crinas de 
cavalo lndutadas de resina e estendi
das de uma a outra extremidade do 
arco, para friccionar as cordas e pro
duzir os sons; — v. corda.

SÉGÉ, tambor baixo da Birmânia.
SEGNO, it., sinal, chamada.
SEGUE, it. e port., cintlnua a ma

neira de executar indicada; sinônimo 
de símile; — s. súbito, sem interrupção.

SEGUIDILHA, seguidilla, esp., dança 
espanhola de andamento vivo, em 
compasso ternário, sendo tocado por 4

compassos o ritmo das castanholas que 
volta depois de cada verso de canto:

V-Lff r^tlr11
SEGUNDA, o próximo grau da es

cala, podendo ser maior, menor ou 
aumentada:

SEGUNDO TOM GREGOR., hipodó- 
rico, forma as suas melodias de Lá a 
lá, com a final em ré, e a dominante 
em fâ.

SEIN, círculo com peq. tambores 
pendurados; v. Birmânia mus.

SEIOS ESFENOIDAL, ETMOIDAL, 
FRONTAL, MAXILAR, v. cavidade.

SEISES DA CATEDRAL DE SEVI- 
LHA são 6 rapazes das melhores vozes, 
que se encontram, educadis musical 
e literàriam. num colégio ad hoc, ser
vindo depois nas funções religiosas.

SELAH, hebr., elevação de tom ou 
interrupção do canto.

SELOS POSTAIS E MÚSICA — Se a 
música não dispensa a colaboração 
ativa e contínua do correio, êste, para 
os seus selos, não despreza as inspira
ções da música. Muitos países servi
ram-se dêles para homenagear e tor
nar conhecidos os maiores vultos de 
sua arte musical, seja por ocasião de 
algum centenário, seja simplesm. por 
princípio. Assim, entre outros países, 
a Alemanha emitiu s. p. de Bach, Bee
thoven, Händel, Schütz e das óperas 
de Wagner; — a Austria criou a bri
lhante série de seus mestres Beetho
ven, Bruckner, Haydn, Mozart, Schu
bert, Strauss e Wolf; — a Bélgica, em 
uma das célebras séries de Orval, apre
senta cantores de igreja e os demais 
artistas que trabalham para esta; — 
o Brasil possui os apreciados selos de 
Carlos Gomes (do “Guarani” ) e um 
modesto de Fr. Manuel da Silva, autor

www.obrascatolicas.com



selos postais e nuisica

do Hino Nacional; um de corneta 
(1946), faltando a glorificação do P. 
José Maurício e grandes artistas mais 
recentes; — o Congo Belga, em vez de 
glorificar músicos do país, mostra po
pulares tocando os instrumentos mais 
comuns; — os Estados Unidos rende
ram homenagem aos seus mestres Mac 
Dowell, Foster, Herbert, Nevin e S. P. 
Sousa; — a França não se esqueceu de 
Berlioz, Debussy e Rouget de 1’Isle; — 
a Hungria, além de glorificar o gênio 
de Liszt (por um sêlo um tanto mo
desto), emitiu superior série de s. p. 
de Mozart; — a Itália festejou por va
riada série o centenário de Bellini e 
evocou a memória do "trovador” me
dieval São Francisco, de Pergolesi, 
Spontini e Stradivari; — a pequenina 
república de Liechtenstein, célebre nos 
círculos filatélicos, além dum s. supe
rior, de trovador tocando harpa, per
petuou a memória de Josef Rheinber- 
ger, caracterizado pelo órgão no fundo;
— a Polônia, rica em filhos célebres, 
mandou fazer o sêlo um tanto pobre 
de Chopin, e outro, mais rico, de Pa- 
derewskl; — Portugal evocou seu gran
de passado musical pelos s. p. de Oll 
Vicente e de Dom João IV; — a Rús
sia popularizou por séries especiais a 
Tschaikowski e o poeta Puschkln, au
tor de obras musicadas; — a Somali- 
lândia francesa apresenta um tocador 
de caixa; — a Suécia um corneteiro a 
cavalo.

Não se esgotam com isso os motivos 
musicais: vemo-los nos numerosos s. 
dos cantoresinhos das florestas, os pas
sarinhos; — no sino em um s. ameri
cano; — nos s. p. de igrejas, teatros, 
etc., lugares do canto ou música lnstr.;
— em cenas infantis, como as delicio
sas da Neerlandia, com crianças to
cando; — nos símbolos ou representa
ções gráficas da dança; — nos prote
tores da mús., como os Papas, S. Gre- 
górlo Magno, São Benedito; — nas es
colas de música, como Montecassino, 
etc.; — em procissões, como a de 
Echtemach, que não dispensam a mú
sica; — nos anjos que cantam ou to
cam para a Rainha do céu ou como o

lindo s. da série italiana do centen. de 
Bellini; — no freqüente aproveitamen
to da corneta postal; — na reprodu
ção de quadros afamados, como um de 
M. von Schwind, de viagem alegre no 
carro, com os motivos do postilhão em 
pauta nítida. Campo imenso para ati
vidades remuneradoras.

Seg. Mauritz Hallgren (Seleções, Dez. 
1945, p. 53), "um dos grandes filatelis
tas é Teodoro Steinway, da famosa 
firma fabricante de planos, que tem 
uma coleção de selos que só contém 
motivos musicais." — GRAV. p. 426, 
472.

SEMAKALAM ou JAGATAI, gongo- 
hindu.

SEMANA SANTA, ou SEMANA DA 
PA1XAO, muslcalm. a mais rica do 
ano lit., terminando com o Domingo 
da Ressurreição. Chama-se também S. 
maior por recordar os últimos dias do 
Salvador sôbre a Terra, sua Paixão & 
Morte. V. Domingo de Ramos, Quinta- 
Feira Santa, Sexta-Feira da Paixão, 
Sábado de Aleluia.

SEMANTERION, espécie de matraca 
dos hebreus e grego-turcos.

SEMEIOGRAFIA MUSICAL, descri
ção dos sinais empregados na mús.; 
ciência do desenhador, gravador e 
compositor tipógrafo de música.

SEMEIOTÉCNICA MUSICAL, conhe
cimento dos sinais gráficos da música.

SEMENDEJE (SEMENDJE), nome 
persa para o rebab árabe.

SEMI, prefixo que significa metade, 
meio.

SEMIBREVE, game Note, al., hoje a 
nota de maior duração: S .

SEMICOLCHEIA, semicroma, it„  
double-croche, fr„ Sechszehntelnote- 
(1/16), al., nota que dura metade 
duma colcheia.

SEMIDIAPENTE, quinta diminuta.
SEMIDIATESSERON, quarta dimi

nuta.
SEMIDÍTONO, terceira menor.
SEMIFUSA, semibiscroma, it., qua- 

druple-croche, fr., Vierundsechzigstel- 
note (1/64), al., nota que vale metade 
duma fusa.

SEMIGRAFIA, v. semeiografia.

www.obrascatolicas.com



331 sesqui

SEMILONGtA, nome antiquado da 
breve.

SEMÍNIMA, semiminima, port. e it.. 
noire, Viertelnote (1/4), al., nota que 
dura metade da mínima.

SEMITOM (SEMITONO). meio tem, 
como entre mi-fá, si-dô.

SEMIVOCALIS, v. neuma 24.°.
SÊNG, lnstr. chinês de sôpro; idên

tico com o so japonês; um dos prede
cessores do órgão europeu. — GRAV. 
p. 154, n.° 4.

SENGULE, tom árabe; v. Arábia.
SENSIBILE, it., sentimental.
SENSÍVEL, subsemitonium modi, 

lat., sensible, fr., leading note, ingl., 
Leitton, al., é a nota que faz esperar 
outra, como prlnclpalm. a do 7.° grau; 
assim si na escala de dó, que, ao mes
mo tempo, é a terc. da escala de sol 
(dominante de d ó ).

Outro gênero de nota s. surge pelos 
acidentes; o sustenido faz esperar o 
som imediato mais alto; o bemol o 
próx. mais grave. Assim, na escala de 
dó, Já Q tem o efeito duma s. para 
sol; si  ̂ para lá; — ré g para mi; 
— ré ^ para dó.

SENTIR, variante do qanoun; v. êste 
e Arábia.

SENZA, it., sem.
SEOUNO-IOUYE, flauta de Pan, no 

Japão.
SEPARA-O-VISGO, variante do sam- 

"ba (v. Ed. Carneiro: Negros Bantus).
SEPTUAGÉSIMA, lat., domingo que 

inicia o tempo septuagesimál, prepa
ração remota para a Páscoa, sendo 
usado nos paramentos a côr roxa, e 
substituído o alleluia pelo Tractus.

SÉPTUOR, trecho musical para 7 vo
zes ou instrumentos.

SEPULCRO, SANTO — v. Sexta-Fei- 
ra-Santa.

SEQUÊNCIA, a) hino com que são 
distinguidas algumas missas, a ser 
cantado antes do Evangelho; assim, 
na Páscoa: Victimae paschali laudes; 
Pentecostes: Veni, sanete Spiritus; 
Corpo de Deus: Lauda Sion. Salvato- 
rem; Dôres de N. Senhora: Stabat Ma- 
ier ; Missa de Requlem: Dies irae.

As ordens rellg. têm s. própria para 
a festa de seu fundador e outros dias 
de particular solenidade.

Na Idade Média, o número de s. era 
muito maior do que hoje; um precioso 
manuscrito de cantochão, do ano de 
1490, conservado na Biblioteca Nacio
nal do Rio de Janeiro, contra essas 5 
s. contém 30!

b) repetição de motivos, subindo ou 
descendo os graus da escala: marchas 
melódicas.

SERAFINA, para muitos, sinônimo 
de harmónio; seg. Pedro Jatobá (Ba
hia), tipo de peq. órgão de tubos só 
de 8 pés, introduzido no Brasil por um 
construtor português.

SERDOUM, flauta de ponta dos ma- 
laios.

SEREIA, a) instr. para determinar o 
número de vibrações dum som; b) apa
relho que, nos navios, automóveis, etc., 
produz sons para prevenir da sua apro
ximação ou partida; ldem, nas fábri
cas, para indicar o princíoio e fim do 
trabalho, da pausa do meio-dia, etc.

SERENADA (SERENATA), a) exe
cução duma música graciosa à noite, 
ao ar livre; b) composição dêsse gê
nero; v. chôro.

SERENIM, nome ant. de serenata.
SERÉSE, flauta longitudinal do 

Grão-Chaco.
SERESTA, v. chôro.
SERICÓIA, v. ave.
SERINETTE, fr., peq. realejo para 

ensinar os canários a cantar.
SERPENTAO, serpent, fr., serpen- 

tone, it., serpente, a) instr. de sôpro 
inventado em 1590 pelo cônego Guil- 
laume, de Auxerre, tocado como as 
trompas com bocal sem palheta, e cujo 
tubo dava voltas como uma serpente 
ou era dobrado como no fagote. Tinha 
9 orifícios e estava em si bemol. O 
som, áspero e rude, reforçava o baixo;

b) reg. de órgão, de 16’. menos forte 
que trombone.

SERRANA, dança do Rio Grandé*do 
Sul, do gênero do fadango.

SESCESH, sistro egípcio.
SESQUI, lat., um e melo.
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2;
a) nome latino da quinta;
b) no órgão, a união duma oitava 

e quinta;
c) no ritmo a alteração do valor, 

permitindo que três notas sejam exe
cutadas no tempo em que só deviam 
entrar duas.

SESQUIOITAVA, a) nos sons era o 
Intervalo de segunda maior;

b) no ritmo mandava cantar ou to
car 9 figuras em lugar de 8.

SESQUIQUARTA, a) terceira maior;
b) no ritmo, 5 figuras em lugar de 4.
SESQUIQUINTA, a) terceira menor;
b) 6 notas em lugar de 5.
SESQUISEXTA, a) seg. aumentada;
b) 7 notas em lugar de 6.
SESQUISEPTIMA, a) terceira dimi

nuta;
b) no ritmo. 8 notas por 7.
SESQUITERTIA, (SESQUITERCIA),

a) quarta perfeita; — b) 4 figuras em 
lugar de 3.

SESTINA, grupo de 6 figuras repre
sentando o número 4.

SETAR, (SETARE), instr. de 5 cor
das, chamado também kacchapi vina 
e kachuya setar.

SETENÁRIO, a) festividade relig. 
durante 7 dias; geralm. em homena
gem às 7 dores e 7 alegrias da SS. 
Virgem;

b) modalidade do compasso.
SÉTIMA, intervalo de 7 graus, com

preendendo 6 conjuntos. A escala 
maior (l.B pauta) contém duas espé
cies: a s. maior e a menor; o tom me
nor (2.a pauta), além das maiores e 
menores tem uma diminuta.

SESQUIÁLTERA, a relação de 3 por

maiorti: menoríâ:

A s. é intervalo dissonante. — v. 
Newton de Menezes Pádua: O acorde 
de s. ajuntada, tratado como disso
nante natural.

SETUAGÉSIMA, (Septuagésima. la
tim). é o domingo que inicia a prepa
ração remota para a Páscoa, no ori
ente, 70 dias antes desta festa; na 
Igreja rom. uma semana a menos. Os 
dias do tempo setuagesimal não são de 
jejum, mas a Igreja suprime o que 
lembra festa; substitui o alleluia do 
Ofício e das Missas, suprime o Gloria 
in excelsis Deo e o Te Deum, manda 
rezar freqüentem, o Miserere, termina 
as missas com o Benedicamus Domino, 
e prescreve para os paramentos sacros 
a côr roxa.

SEVOURY (SEVURY), guitarra ára
be. tocada com palheta ou com os 
dedos.

SEXAGÉSIMA, lat., domingo que 
precede o de Quinquagésima, dentro 
da qual a Quarta-feira de Cinzas ini
cia o tempo da quaresma, ült. antes 
do carnaval.

SEXTA, a) intervalo, compreenden
do 5 conjuntos, indo, pois, ao 8.° grau, 
na escala natural é maior ou menor, 
aquela com 4 tons e 1 meio tom; esta, 
com 3 tons e 2 meios tons; por meio 
de alteração cromática ( £  ou  ̂ ) 
obtém-se a mais a s. aumentada e a 
s. diminuta;

b) a terceira das horas menores do 
Oficio divino, que, constando de hino, 
3 salmos, etc., costumava ser rezada 
ao meio dia (hora sexta), quando hoje, 
geralmente, é rezada ou cantada de
pois da Missa conventual ou antes do 
meio-dia,

SEXTA-FEIRA-S. Qu DA PAIXAQ; 
em lat. Parasceve; consagrada à lem
brança da Paixão e Morte dc N. Se
nhor. “É o único dia alitúrgico na 
Igreja lat., quer dizer, não se celebra 
nela a S. Missa. Tão pouco há hoje 
Comunhão (exceto o celebrante) para 
clero e fiéis. Os atos que se realizam, 
são cerimônias impressionantes que. 
misticamente, nos representam os so
frimentos do Salvador, seu abandono, 
suas dores, sua morte. Começam as 
cerimônias com a prostração dos mi
nistros diante do altar; seguem duas 
lições escriturais proféticas do Velho 
Testamento com Tracto e a primeira
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com oração, das quais uma recorda a 
misericórdia de Deus, a outra lembra 
o Cordeiro Pascal, tipo e figura do 
Cordeiro Divino, Imolado na Cruz.

Vem em seguida o canto da Paixão, 
segundo o Evangelista S. João, o qual, 
como testemunha ocular, relata a his
tória da Paixão. Depois da Paixão, vol
tando o celebrante e os ministros para 
o lado da Epístola, cantam-se as ad
moestações (monitiones) com as sole
nes orações pelos diversos estados da 
Igreja, pelos hereges, cismáticos, ju
deus e pagãos.

Segue a adoração da Cruz, durante a 
qual os ministros rezam e o côro canta 
os impropérios. Acabada a oração, or
ganiza-se a procissão, e é reconduzida 
a Hóstia consagrada da capela ou altar 
(sepulcro), onde foi colocada no dia 
anterior, para o altar-mor, no qual, 
logo em seguida, se realiza a assim 
chamada Missa dos pressantificados e, 
terminada esta, a desnudação do al
tar.” (Rower).

SEXTETO, SEXTUOR, a) composi
ção para 6 vozes ou instrumentos;

b) execução por 6 vozes ou instru
mentos.

SEXTO TOM GREGORIANO, ou hi- 
polidio; forma as suas melodias de Dó 
a dó, tendo por final fã e, por domi
nante, sol.

SFORZANDO, SFORZATO (SFORZ, 
SF., SFZ.), it., sinal que reclama forte 
acento para a nota ou o acorde onde 
está; se êstes acentos se devem seguir, 
em vez de repetir o «/. escreve-se: sem
pre sforzato.

O s. tem significação relativa, quer 
dizer que no piano exige apenas um 
mezzo-forte; neste um forte.

SGROH, instr. índio, de 3 ou 4 cor
das, com algumas simpáticas, é tocado 
com o arco. O braço é multo curto, 
o cavalete bastante alto.

SHAK-SHAK, castanholas índias.
SHANAYO, v. sanai.
SHARADUJA VINA, v. sharud.
SHARANA, oboé persa; v. sanai.
SHARNA, instr. multo parecido com 

o sanai.

SHARUD, SHAORODÉ, ÇARADIYA, 
instr. de corda muito usado no nordes
te das Índias. O braço que, desde a 
base, vem se estreitando, não possui 
divisões. As 6 cordas de tripa são to
cadas com plectro, havendo mais 8 a 
12 simpáticas.

SHATA TANTRI-VINA, antiga deno
minação do qanon índio, chamado atu
almente kattyauna vina, em homena
gem a Kattyauna; o nome quer dizer 
vina de 100 cordas, pelo grande nú
mero de cordas que tinha antigamente 
e que foram reduzidas a 21.

SH3GON HALHALATON, hebr.. sal
mos de penitência ao som de flauta.

SHINTIGEN, v. aimées.
SHOFAR, v. schofar.
SHOWTICA VINA, instr. de cordas 

dedilhadas, das Índias, cuja caixa é 
formada por uma concha de nácar; 
v. chauklica-vina.

SHUBÁBA, flauta árabe; v. África.
SI, a) sétima nota da escala natu

ral;
b) pron. it., se; si piace, à vontade; 

— si replica, repete-se; — si tace, ca
la-se;

c) tambor da Birmânia.
SIA, flauta de Pan, composta de 12 

tubos de bambu de tamanhos diferen
tes, unidos por fibras. — GRAV. p. 
262.

SIAH’, ár., recltatlvo, solo; v. Arábia- 
Argélia 3’ .

SIAKU-HACHI, instr. japonês feito 
dum tubo de bambu com 5 orifícios. 
O tubo cortado a bisel e pintado inte
riormente de laca vermelha, forma a 
embocadura natural. Pertencem ao 
mesmo gênero o yo chinês e a quena 
peruana.

SIAMISEN, jap.. espécie de guitarra 
de caixa de madeira, quadrada, co
berta por dois pedaços de pergaminho 
sue formam o fundo e a tampa sonora 
do instr. estimado pelo belo sexo ja
ponês. O largo braço tem 3 cordas to
cadas com plectro.

SIAO (em siamês Sajam ou Muang 
T’ai =  "terra dos livres’’) é um reino 
central da Indochina, de c. de 10 mi
lhões de habitantes: siameses (5
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1.° kemângeh ou kemâncheh, cujo braço se chama a’mond, mais largo encima, 
com 3 cavilhas; o corpo, de cerejeira, é coberto com pergaminho ou pele de peixe;
—  2.° scht&reh (guitarra) e bouzourk, tambor da Pérsia; —  3.° tubos da nay 
ambânah, cornamusa (Pérsia); —  4.° harmônica à percussão, com lâminas de bambu 
c 2 martelos; —  5.° lapon ou taphon siamês, batido de ambos os lados com baquetas;
— 6.° thumgo tuapan, tambor chato, com bolinhas de chumbo dos lados, a baterem 
na pele; —  7.° gongo siamês; —  8.° tambor siamês de terra cozida, com um pé metido

sob o braço; o lado largo é batido pelos dedos; —  9.° patkong, de 12 sinetas.
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milh.), lao, malaios, chineses, etc.; 
é cercado de possessões inglêsas e 
francesas, com acesso franco apenas 
no golfo de S. Tem como fundamento 
de produção o arroz, sem exclusão de 
fumo, cana, algodão, milho e pimenta. 
Introduziu-se, em 638 d. Cristo, o bu
dismo. O povo dominador dos tai 
avançou até a embocadura do Menam. 
tendo como capital, desde c. 1350, Aju- 
thia, incendiada, em 1768, pelos birma
nes conquistadores. A dinastia Tscha- 
kri, desde 1782, fêz multo pelo pro
gresso cultural. O rei Tschulalongkorn 
(1868-1910) criou um código civil seg. 
modelos francês e alemão. 5. teve que 
fazer concessões notáveis às potências 
européias, suas vizinhas.

A arte de S. pertence ao ciclo da 
Indochina, criando obras multo admi
radas. As danças religiosas e civis, de 
indivíduos e grupos, são caracterizadas 
por grd. graça e trajes ricos. “Os sia
meses (Fétis, 1. c. II., p. 244) tem pe
ças dramáticas com mús. que são ver
dadeiras óperas.” A orq. do drama 
"Pephat Khongwang” , compõe-se de 
1-2 pi-chanai, oboés de som duro, 1 
pi-châwa, clarinete ou flauta; 1 ching,

Tocador de flauta em Sião 
(Desenho de P. Damião Prentke)

0 peq. órgão chinês; 1 sa, espécie de 
v.-celo; 1 kaschappi, harpa; 2 khlovie, 
flautas; 1 tri, grd. trombeta; 1 sang, 
peq. trombeta; 1 randat, espécie de 
marimba; 1 pat-kong, carrilhão batido 
com 2 baquetas; 1 khongwang, instr. 
de bolas metálicas agitadas; 30 pares 
de krap, castanhetas de bambu; 4 pa
res de krap-phoung, castanhetas peq.;
1 gongo; 1 chang kati, gongo peq.; 1 
thoumgo ou thumgo tuapan, peq. tam
bor chato; 1 khlang toa photoa mea, 
largo tambor chato; taphon ou tapon, 
longo tambor estreito; 1 aramana, 
tamboril.

Os s. possuem também um violino de 
3 cordas: o trô, não admitido, porém, 
nos dramas.

SIAO, flauta de bambu, chinesa; va
riantes: gran-s., pian-s., etc.

SIBILA, CANTO DA — “Desde o séc. 
11 estava introduzido nas igrejas da 
Espanha o costume de cantar nas Ma
tinas do Natal a profecia do último 
Juizo, atribuída à Sibila Eritréia. Can
tava-se primeiro em latim, e depois 
nas línguas vulgares, sendo o canto 
acompanhado de uma estranha ceri
mônia, cuja descrição não é apropria
da a êste lugar.” (Pedrell).

SIBILAR, “assobiar; silvar, produzir 
som agudo e prolongado, assoprando". 
(Peq. D lc.).

SICILIANA, dança ant., tranqüila, 
de 6/8 ou 12/8, de caráter pastoral. 
Alia s. indica o andamento calmo em 
obras vocais.

SICU, famoso instr. dos índios kollas, 
parecido com a flauta de Pan, asiringa 
dos gregos, a arunda ou fístula dos ro
manos, chamado em castelhano zam- 
poüa, em qulchua antara. Há s. de 1,
2 ou mesmo 4 filas de canos; daí os 
nomes tay-caarca, mahala~arca, ira- 
mahala, chuli-arca. isca-chuli. taica- 
irpa (de grd. tamanho), mahalta. licu, 
chuli, tuto; v. Ant. Gonzalez Bravo, 
Sicus (Boi. lat. am. de mús. t. II, 
1936, p. 253).

SIEHE. al., veja-se.
SIGNO, expressão ant. por nota mu

sical; “A Mús. se ordena com as vo
zes que há nestes sete signos dlferen-
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tes, convém a saber: Gsolreut, Alami- 
ré, Bfami, Csolíaut, Dlasolré, Elami, 
Pfaut.” (Ant. Fernandes: Arte de Mú
sica, 1626).

SIGUÉ, oboé primitivo da Núbia.
SIGUERY, rebab da Núbia.
SÍLABAS GUIDONIANAS. Sem pre

tender abolir os nomes das notas (que 
consistiam em letras), o admirável be
neditino Guido de Arezzo (c. 995 a c .  
1050) escolheu as primeiras sílabas do 
hino lltúrgico a S. João Batista, para 
facilitar a compreensão da diferença 
de tons e meios tons:

Ut queant laxls 
.Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum,
Solve polluti 
Labii reatum,
Sancte /oannes.

Êstes intervalos, qualquer que fôsse 
o ponto de saída do prim. som, conti
nuavam os mesmos, facilitando, pois, 
as transposições.

SILÁBICO, é o canto em que a cada 
sílaba corresponde geralmente uma só 
nota, como costuma ser nos hinos gre
gorianos.

SILBATO, v. apito. Gravuras em Car
los Vega, Los Instr. Mus., — GRAV. 
p. 370.

SILBE, ai., sílaba : — Silbenãehnung, 
prolongação de sílaba.

SILÊNCIO, o mesmo que pausa.
SILLET, fr„ v. pestana.
SILVO, apito (v. êste).
SÍMBOLO, v . Credo.
SIMEIRAS, as cordas mais grossas 

do violino; v. toeiras.
SIMICHON (SIMIKION, SIMICEN), 

lira grega de 35 cordas, quase tôdas 
duplas.

SIMICO, it.. espineta ital. da época 
de Galileo. (1533-1600).

SIMILE, lat., semelhante; indicação 
de que deve continuar a expressão ou 
o andamento, etc. prèviamente mar
cado.

SIMPÁTICAS, diz-se das cordas que 
ressoam, quando outras forem tocadas.

SIMULTANEIDADE, coincidência; 
qualidade que, geralm., se exige, quan

do é tocado um acorde, de tôdas as 
partes que o compõem, trate-se do pia
nista. da orq., ou do côro de cantores.

SIN., a) abrev. da palavra ital. si
nistra, mão esquerda; — b) crótalo 
chinês; — c) a divindade da lua, na 
Babilônia; — d) si bemol (pg. 403).

SINAGOGA, v. bradado.
SIN ARADA, conjunto de sinos.
SINARIA, Jôgo de sinos.
SINAULIA, gr., concêrto de flautis- 

tas gregos.
SINCOPADO, sincopar, v., v. sincope.
SINCOPE, ligação dum tempo fraco 

ao forte, deslocando, assim, os acen
tos. A harmonia pode considerar as 
notas s. como retardadas ou anteci
padas.

A s. igual ou regular liga notas de 
valor idêntico; a s. desigual ou irregu
lar liga valores diferentes. A irregu
lar é partida ou quebrada, quando a
2.a parte tem menor valor como a 1.“ 
e coxa quando tem maior valor que a 
primeira.

Sôbre a s. escreve Mário de Andrade 
em Estudos de Folklore de Luciano 
Gallet (Rio, C. Wehrs & C., (1934). p. 
17 e 18: “A peça (Tango Batuque) é 
um delírio de sincopas, da nossa típica 
s. de colcheia dentro do tempo dols- 
por-quatro. Isso nos fixa numa rura
lidade afrobraslleira, lembrando mui
to os sambas do centro bras., ou me
lhor ainda, o batuque, no sentido ge
nérico da palavra... Não apenas L. 
Gallet usa dessa s. nos dois tempos do 
dois-por^quatro, o que ainda é muita 
constância nossa, como a faz às vêzes 
aparecer apenas no segundo tempo do 
compasso, contrariando, pois, a sinco- 
pação bras. mais comum, que reside 
no primeiro, e não no segundo tempo 
do binário. A sincopa saracoteando 
apenas no segundo tempo, é caracte
rística do fado português, e não da 
coreografia afrobraslleira...

“Ao trabalhar as linhas do “Iaiá 
você quer morrer” e do “Eu vi Amor 
pequenino”, êle descobre uma das in
terrogações interessantes da música 
americana: a origem da sincopa. O 
alegro central do "Eu vl Amor peque
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nino", êle conta, “fez-me vislumbrar 
um problema a esclarecer. A nossa s., 
vinda, não do africano, mas do seis- 
por-oito.”

SINDEF, instr. de percussão; v. 
Arábia.

SINFONIA, symphonia, gr., a) na 
antiguidade grega, a consonância dos 
intervalos;

b) instr. de cordas, v. chinjonia;
c) “Modernam. e no sentido usual, 

s. é uma composição extensa e gran
diosa, trabalhada com arte superior, 
em que a orq. é o elemento principal, 
senão único." (Vieira).

“Fêz-se a mudança mais decisiva na 
história da s. em meados do século 18, 
quando a parte principal dela deixou 
completamente a forma de fuga antes 
usual, tomando a forma do Lied, de 
duas partes com reprise: symphonie 
périodique.. Não se sabe ainda a quem. 
se deve essa inovação que, ao mesmo 
tempo, se encontra em grande parte 
de compositores: Orétry, Gossec, Sam- 
martini, Gebel, Richter, Stamitz, Cann- 
bich, Haydn, etc., mas parece ter 
vindo da sonata de violino (Locatelli). 
A forma da s. fica estabelecida firme
mente por Haydn, em analogia per
feita com a sonata. O que lhe acres
centaram Mozart e, principalmente, 
Beethoven. é a diferença de sua per
sonalidade. Além disso, Beethoven au
mentou notàvelm. a orquestra. Outra 
inovação de Beethoven é a substitui
ção do minuete pelo scherzo e, na 
zona s., o aparecimento do côro, e a 
troca dos lugares do adágio e scherzo, 
desde então imitada repetidas vêzes.

Ao todo, Beethoven tornou o conteú
do da s. de maior significação, fazendo 
vibrarem as maiores profundezas da 
alma; desenvolveu as várias partes, 
estendendo-as e dando ao final em 
lugar dum rondó, um feitio que, na 
forma e no caráter, se aproxima da 
primeira parte. Os sinfonistas, desde 
Beethoven, não conseguiram desenvol
ver ainda mais a forma, mas, assim 
mesmo, seria errado considerá-la como 
acabada; provam as s. de Schumann, 
Brahms, Raff, Rubinsteln que ainda

é capaz de conteúdo sempre novo.” 
(Riemann).

Lit. — S. Bagge: “Die Symphonie in 
ihrer historischen Entwicklung” , 1884; 
— M. Brenet: “Histoire de la Sympho
nie”, 1882; — H. Kretzschmar: "Füh
rer durch den Konzertsaal”, 1898; — 
Riemann: “Die französische Ouver
türe in der 1. Hälfte des 18. Jahrhun
derts” , 1898.

SINFÔNICO, música s.. mús. instru
mental .

SINFONION, caixa de mús.. cujo ci
lindro é substituído por uma placa 
crivada como no ariston, podendo ser 
fàcilmente trocada com outra, vari
ando as peças.

SINFONISTA, compositor de sinfo
nias.

SINGEN, al., cantar.
SINGSPIEL, al., peça lírica ou dra

mática musicada; forma mais singela 
da ópera e opereta.

SINISTRA, lt., esquerda (m ão).
SINO, cloche, tr., clock, ingl., Glo

cke, al., "instr., geralm., de bronze, 
próprio para colocar nas torres e cam
panários, e que, percutido com uma 
peça interior, chamada badalo, ou por 
um martelo exterior, produz sons mais 
ou menos fortes.”  (Peq. D ie.).

Com o tom sêco dessa definição con
cordam as de uma série de dicion. de 
mús. No entanto, o s. que, ao lado do 
órgão, é o instr. próprio da igreja e 
muito mais numeroso do que aquêle. 
ao mesmo tempo interessa de perto mi
lhões de ouvintes. Pode uma igreja 
não ter órgão; o sino não dispensa. 
As fortes vibrações do s., despertadas 
pelo badalo, se propagam à distância 
de léguas inteiras, elevando corações 
e servindo de estímulo.

Sua história remonta à antiguidade, 
principalm. no oriente; no ocidente 
foram usados pela Igreja pelo menos 
desde o séc. 6. Embora tivesse havido 
s. de todos os feitios, de há muito cos
tumam ser fundidos. O holandês Gert 
van Wou, de Kampen, fundiu, em 
1497, o célebre s. "Gloriosa”, de Erfurt, 
cujas dimensões e forma muitos ten
taram imitar.
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“O valor do s. depende ünicam. da 
harmonia dos muitos sons contidos 
nêle” (H. O tto). Havendo um conjunto 
de sinos, "o primeiro tom complemen
tar de um s. deve ser idêntico com o 
tom principal do segundo” (J. Blehle); 
o primeiro sobretom do segundo com 
o tom principal do terceiro s. e assim 
por diante.

O tom principal dos sinos dum con
junto (carrilhão) pode seguir graus 
característicos do tom maior ou do 
menor.

Recomenda-se como particularmente 
bela a afinação dum conjunto de 4 si
nos segundo a melodia da Salve, Re
gina:

Os 3 sinos mais graves, ou os 4 jun
tos, dão um festivo acorde maior; — 
os 3 últimos (sem o 1.°) dão o acorde 
menor, mais grave (o preferido dos 
povos slavos, etc.) reproduzindo a me
lodia do Te Deum; a melodia ainda 
faz lembrar o canto mais generalizado 
do Natal: "Noite feliz” : com a vanta
gem de o sino grande servir efetiva

mente de base. É evidente que o mes
mo motivo pode ser transposto para 
cima ou para baixo, sem prejuízo de 
suas qualidades melódicas.

Como a obra de escultura, também 
o sino, antes de tudo, é desenhado na 
mesa, com cálculos de tôda a espécie. 
A obtenção de determinado conjunto 
de sons, com a predominância dêste ou 
daquele, está ligada na maior parte à 
chamada costela, o perfil do sino, em 
cuja parte mais grossa, em baixo, onde 
bate o badalo, residem o som principal, 
bem como os suplementares mais gra
ves. A parte mais em cima, chamada 
de barriga, é a sede dos sons comple

mentares agudos, influindo nesses so- 
bre-tons o diâmetro em cada ponto, a 
curvatura da barriga e a espessura do 
metal. O pescoço do sino cobre-se com 
o gorro ou a calota que não tem influ
ência sôbre os sons; a gorra sustenta 
a coroa que pode ser um grande ori
fício ou ter a forma de verdadeira 
coroa, artística.

Os cálculos para o risco da costela 
são segredo de cada família de fundi- 
dores, que o transmitem do pai para o 
filho, neto, etc.; contam-se em todo o 
mundo cêrca de 30 famílias de fundi- 
dores de sino com tradições seculares. 
Não adianta copiar a costela de sinos 
particularmente bons, ou célebres, pois 
na fundição, um s. encolhe em todos 
os sentidos, outro só no diâmetro, etc. 
O chumbo encolhe 0,8%, o bronze e o 
alumínio, 1,5%, o ferro fundido, 2%, 
quer dizer, querendo se fazer uma bar
ra de bronze, de 1 metro de compri
mento, tem que ser feita a forma de 
1,5% mais comprida, isto é, de 101,5% 
cms.; só assim, depois de esfriada, a 
barra estará certa; êsse encolhimento 
vai em todos os sentidos, na altura e 
na largura. O sino, desigual na espes
sura, segue suas próprias leis, ainda 
não de todo conhecidas, dando bastan
te margem para os fundidores terem 
que transmitir segredes.

Para a fundição é feita prèviam., de 
barro (ou areia), a fôrma interna (o 
caroço do s.) e a externa (o manto do 
s.) que, com as dos demais sinos do 
conjunto, são colocadas num fundo 
fôsso das oficinas, de modo que apenas 
se veja a parte superior. O caroço do 
s. constitui o  negativo da parte in
terna do futuro s.; o manto represen
ta o negativo da forma externa. O ca
roço é feito de tijolos, levando a sua 
superfície uma camada de barro que, 
mediante um padrão em forma de 
tábua recortada minuciosam. seg. a 
costela, e prêsa num eixo vertical, re
cebe a forma exata do interior do fu
turo s. A camada de barro úmido, se
cando lentamente, é coberta por uma 
pintura que a isola da próxima ca
mada de barro.
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Para se ganhar o espaço ôco a en
cher com o metal liquido, faz-se sôbre 
o caroço mais uma camada de barro, 
chamada sino falso, ajustada igualm. 
por melo dum padrão. Êste s. de bar
ro recebe as Inscrições e desenhos que 
devem figurar no futuro s., dando-se- 
lhe, então, nova camada de barro (o 
manto ão s.), reforçada por arcos de 
ferro.

Quando tudo sêco. êsse manto, com 
mil cuidados, é levantado e afastado, 
sendo tirado em seguida o sino falso, 
restando apenas o caroço do s. Lim
pando êste, o manto é colocado nova
mente por cima e em redor do caroço, 
existindo então o espaço ôco destinado 
ao metal líquido. Êste entra por uma 
abertura na parte superior do manto, 
sendo feitas algumas aberturas peque
nas para dar passagem livre ao ar.

O bronze de s. costuma consistir em 
cêrca de 80% de cobre e 20% de es
tanho, derretendo com um pouco me
nos de 1000 gr. O bronze, derretido em 
forno de lenha ou óleo, mediante um 
rêgo é conduzido dlretam. às fôrmas, 
continuando estas por cêrca de 24 
horas no fôsso, para esfriar o metal. 
Tira-se, então, o manto, vira-se o s.. 
e afasta-se o caroço. Cortado o metal 
levado pelo ar às aberturas pequeni
nas. o s. está pronto, sendo, então, 
examinado, por diapasões especiais, o 
seu tom principal, os tons secundários 
e o conjunto. Sinos de todo bons. 
apresentam a oitava perfeita, grave 
e aguda, do som principal, além de 
outros sons secundários limpos e afi
nados. O som principal é o que se ouve 
imediatamente depois do toque do ba
dalo e que, então, cede o lugar aos sons 
secundários, cujas vibrações se pro
pagam por quilômetros (v. som) .

O badalo, forjado de ferro rijo, no 
lugar do toque é mais largo e grosso e 
costuma pender da colcheta mediante 
um pedaço curto de couro; tem, geral
mente, cêrca de 4% do pêso do s. e 
deve tocar exatamente no lugar mar
cado pelo fundidor.

O toque dos sinos, montados pelo 
fundidor, pode ser feito por fôrça hu

sino

mana ou elétrica, mas é preciso que 
o sino balanceie, em compassado vai 
e vem, até o grau mais favorável para 
as vibrações.

“Quanto mais comprido o pêndulo, 
tanto mais vagarosos são os seus movi
mentos. É justo querermos fazer ba
lançarem os nossos sinos muito vaga
rosamente, a fim de que os sôbre-sons 
se possam desenvolver livremente; do 
que resulta que é preciso afastar, na 
medida do possivel, o centro de gravi
tação do corpo metálico do sino, do 
eixo de rotação. O eixo de rotação é 
a linha reta que une os dois mancais 
do sino.

O cabeçote curvado encurta o ba
dalo; — c =  centro de gravitação do 
sino; — p 1 e p 2 =  comprimento do 
badalo; — m — mancais.

Constroem-se cabeçotes curvados 
para baixo, a fim de retardar o ba
lanço. Tanto a distância do eixo (a), 
quanto a saliência (s) são Iguais para 
todos os sinos — tocam compassada- 
mente.

Os dois desenhos ilustram a questão. 
O cabeçote ou elmo do sino é reto ou
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curvado. Quase curvado, encurta o 
comprimento do pêndulo, pelo que o 
sino balança mais rapidamente, do 
que com um cabeçote normal. O ba
dalo é outro pêndulo independente do 
sino, pois o seu ponto de suspensão é 
bem mais baixo do que o eixo do sino.

Se o eixo do sino atravessasse o 
ponto de suspensão do badalo, êste 
último não bateria no sino, mas acom
panhá-lo-ia encostado num lado. Se 
o comprimento do badalo fôr curto de
mais, balanceará mais rápido do que 
o sino, indo ao encontro do mesmo e 
produzindo uma batida forçada, com 
tinir desagradável; não é só: nêsse 
caso, o sino quebra facilmente.

O badalo deve balançar um pouco 
mais lentamente do que o sino, en
contrando êste imeâiatam. depois da 
sua elevação máxima, justam, ao co
meçar de voltar... Uma corda amar
rada ao badalo (coisa que se vê fre
qüentemente) atrapalha tudo e deve 
ser evitada...

A armação ideal, sob o ponto de 
vista fisico e musical, são o cabeçote 
reto e o balanço livre. Ora, os cabeço
tes curvados têm as suas enormes van
tagens, em troca de desvantagens mu
sicais: o espaço para o balançar dos 
sinos é muito reduzido, permitindo 
assim a colocação de sinos grandes em 
torre estreita; — eliminam boa parte 
dos danos, que as fôrças dinâmicas dos 
enormes pesos em movimento podem 
causar à construção da torre; — faci
litam finalmente de maneira sensível 
o trabalho de tocar os sinos, mas ba
lançam rápidos, o que convém evitar...

Um castel bem construído, não en
costado nas paredes da torre, indepen
dente, como deve ser construído mes
mo, absorve grande parte das fôrças 
dinâmicas, funcionando elàsticam. 
.como uma mola” . . .  A. de Samassa, 
Mús. Sacra, 1942, p. 5, 6.

Não pode admirar que o sino, peque
no ou grande, tivesse encontrado for
tes écos na composição musical, de 
que há inúmeros exemplos. Cari Lõwe, 
nas suas baladas tão estimadas de 
Richard Wagner, reproduz o som das

campainhas e o de sinos graves, quer 
toquem alegrem., quer dobrem anun
ciando a morte. Em “Tom, der Rei- 
mer” é inconfundível o som das cam
painhas:

Cari

L
I Klangen hell de

fT
£lóh- Ke - £n.
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>
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I m m

Em "Die Glocken zu Speyer” (“Os 
sinos de Spira” ) , o som dos sinos é de 
fidelidade plástica:

ùrl Loewe: .fte (jlocktn zu Sptjer*

Da arte do SINEIRO diz Af. de E. 
Taunay em seu estudo sôbre o pintor 
e sineiro Almeida Júnior (J. do Com., 
Rio, 10-5-1942): “Distinguia-se o peq. 
Almeida nos coros pela afinação de voz 
e a intuição mus. Possuía tão elevado
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sentimento do ritmo que dentro em 
pouco passava por ser o prlm. sineiro 
da cidade, brilhando na execução dos 
complicados toques e repiques de ou- 
trora, tão apreciados então pela varie
dade e hoje geralmente desnatos. 
Aprendera a piedosa arte com Joaquim 
do Hospicio, homem preto, sacristão 
da matriz ituana, pessoa respeitadís
sima pela santidade da vida humilde, 
devotíssima e edificante.

"Assim com verdadeiro mestria pu
nha o futuro pintor em movimento. 
Isolados ou em sincronismo, sinos, si
netas, campanas, campainhas e garri
das. E lego as suas tarantanas torna- 
ram-se apreciadíssimas. Eram repiques 
de alvorada, festivos. e complicados, 
que executava maglstralm., fazendo

ressaltar os valores dos diversos tim
bres da sinaria da secular matriz com 
extraordinária expressividade. “As ta
rantanas de Jujiquinha relatou-me 
velho ituano, não só despertavam a 
cidade, como punham todo o mundo 
sentado na cama.”

“E um viajante morador da Côrte, 
entendido do assunto, a ouvi-las, decla
rou categoricamente: Êste peq. vai 
longe! Repica já quase tão bem quanto 
outrora o velho mestre Pureza, slneiro- 
mor da Capela Imperial, homem que 
infelizmente não deixou sucessor, nem 
formou escola. Parece-me que estou no 
Rio de Janeiro a ouvir a alvorada da 
Ressurreição. A tarantana é a pedra 
de toque do sineiro que não seja mero 
badalador. A maioria não se atreve 
a tocá-la com receio de se embrulhar, 
pois é deveras difícil. Hoje só se to
cam coisas fáceis, quando multo, al
gum Zé Coroado, algum Caiapó e ou
tras ligeirezas, verdadeiros repiques de 
cai-acacà! Uma decadência! Que gen
te! que nem distingue um repique de 
um replnico! um Dom-dom de um 
Dlão-dlão!. . .

“Destacava-se o som das batidas do 
futuro pintor no conjunto do bimbalho 
festivo da sinarada. Sua especialidade 
era entrar, não se deixando abafar. 
E Jujica, entusiasmado com a habili
dade e o individualismo do filho, deli- 
rava. Tornava-se exuberantísslmo em 
suas expansões bulhentas; preste aten
ção! reclamava; vejam como Jujiqui
nha entra, a tempo e hora, e como 
sabe entrar!

“Extenso mostrava-se o repertório 
do futuro autor de A partida da Mon
ção. Tomou-se verdadeiro vlrtuose. 
Além dos repiques clássicos e de bri
lhar no São José, no São Miguel e no 
São Bento, etc., improvisava toques, 
fazia variações rítmicas encantadoras 
e novas.

“Era outra coisa quando êle tocava!
— contava-me o meu bom informante.
— Com que expressão sabia executar 
qualquer coisa corriqueira, até como o 
Galinha! Leitão! o sr. Bispo ai vem!
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Êste repique tradicional, de pitoresca 
letra da veia popular, era e continua 
popularísslmo na zona ltuana. Inven
tou-o, reza a tradição referida por 
João Pompeu, o mestre sineiro Teo- 
doro, para a primeira visita episcopal 
à paróquia seiscentista de N. Sra. da 
Candelária do Outuguassá.” . . .

“Boire comme un sonneur é provér
bio corrente entre franceses... Me- 
recldam.? Mestre Justino, baiano, si
neiro de merecida fama, que adoles
cente conheci no Rio de Janeiro como 
primeiro sineiro de São Bento, apren
dera a sua arte na sua cidade natal 
d’0  Salvador. Era chamado para tocar 
em multas igrejas matrizes e de gran
des irmandades cariocas, por ocasião 
das suas festividades máximas anuais. 
Verdadeiro vlrtuose do sino badalejava 
e bendelegava, bimbalhava e carrilho- 
nava, zoava e dobrava, repicava e re
penicava, com a maior proficiência e 
gôsto... Convidou-me certa vez a ir 
vê-lo em funções. Aceitei o convite, 
subi a torre de S. Bento e não me 
arrependi. Operava o bom Justino 
como um regente, e os seus três auxi
liares, Milutão, José e Apolinário, dis
ciplinados e ensaiados, estavam aten
tos ao seu comando como se fôssem fi
guras de orquestra, fascinados pela 
batuta do maestro. Era com a cabeça 
que êle os regia, fazendo movimentos 
diversos, a espichar o queixo, e a fazer 
tôda a sorte de maneios.

Começou o repique. Empunhava Jus
tino uma série de cordas e cordlnhas 
de sinetas e campanas, e os seus aju
dantes punham em movimento os 
grandes bordões do campanário. Tre
mendo o barulho daquelas vozes brôn
zeas do rebate lançado às almas pie
dosas, convocando-as à abaclal do Pa
triarca dos Monges do Ocidente! Tam
bém e entre em breve verifiquei como 
o mestre sineiro disse a verdade. Es
tavam êle e os seus ajudantes absolu
tamente ensopados de suor graças ao 
exercício violentíssimo a que se sub
metiam. Punha Justino em movimen
to braços e pernas e, coisa curiosa, pa
recia transfigurado, de olhos semi-cer-

rados, embalado pela polifonia violen
ta dos oito ou dez timbres graves e 
agudos daqueles bronzes, vários dêles 
seculares.

Em certo momento aproxlmei-me de 
um dos sinos cujo movimento pendu
lar. já multo amortecido, pequena os
cilação oferecia. E Justino fêz verda
deiro gesto de pavor detendo-me. — 
Cuidado! não toque no sino; de leve 
que seja! Pode rachar! — Afastei-me 
com verdadeiro susto da tão volumosa 
e friável massa metálica. Relatou-me 
o sineiro que às vêzes, bastava o con
tacto de um fio de cabelo com um sino 
em vibração intensa, para provocar 
uma fenda. Sobretudo se tal contacto 
se lhe fizesse à boca. Um mau engaste 
de cabeça, feito na porca, ou eixo os
cilatório era freqüentem, a causa de 
acidentes que levavam os sinos à re- 
fusão.

Na Bahia, não me lembro bem se na 
Catedral ou em São Francisco, contou- 
me o excelente Justino (depois de me 
informar que acabava de executar um 
São Bento completo, em três partes), 
um repique de festa dupla de primeira 
classe fazia freqüentem, com que os 
sineiros absolutam. exaustos ficassem 
acamados no dia imediato!” . . .

Quanto aos nomes e à colocação 
dos s. diz J. da Silva Campos em A 
Voz dos Campanários Baianos (V ): 
“As melhores torres (o conjunto de s. 
no linguajar dos sineiros baianos), na 
atualidade (1935), quer pelo magnifi
co timbre dos seus s., quer pela perícia 
dos seus sineiros, vêm a ser as das 
igrejas da Ordem III do Carmo, da 
Conceição da Praia e de S. Domingos. 
Segue-se-lhes a da catedral-basílica do 
Salvador.

Cada uma daquelas apresenta seis 
unidades: o s. grd. ou bronze, o meião, 
o pequeno ou garrida, a subgarrida e 
dois tintins...

O bronze coloca-se Invarlàvelm. no 
frestão ou sineira da frente do campa
nário. O meião costuma ficar na si
neira lateral que dá para o oltão do 
templo. A garrida opõe-se ao bronze, e 
a subgarrida ao melão. Os tintins,
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que fazem verdadeiro papel de casta
nholas, enchendo os toques, colocam- 
se de comum no centro da torre. . .

Tanto pode o bronze de um campa
nário ser grd., como o da catedral... 
que é o maior. . .  como pequenino, do 
porte do de S. Pedro Novo. Não existe, 
pois, uma craveira determinada para a 
classificação dos s. . . .  Governa-se tal 
pela relatividade dos respectivos tama
nhos entre si” .

As causas do Rendimento dos s., Silva 
Campos vê no seguinte (1. c. V I): 
“Quando, sob a ação continuada do 
pêso do badalo, dá-se o alongamento 
da resp. haste, descendo aquêle até ao 
ponto de ferir precisam, o bordo do 
instr.; — quando o badalo, indo-se 
gastando, perdendo a forma esferoidal, 
chega a oferecer maior superfície de 
contato com a saia do instr. que a 
conveniente; — quando o sineiro ba
dala em falso; — quando a pancada 
não é dada de mão-cheia, i. é, o si
neiro, em vez de ferir o s. ràpidam. 
com o badalo, demora o contato de 
ambos; — quando se dobra o s. fazen
do-o virar bagaço, ou seja impellndo-o 
brutalm., de sorte que, estando o instr. 
da bôca reversa, o badalo percute-o 
duas vêzes seguidas, em pontos diame- 
tralm. opostos do bordo, a segunda da
quelas de repelão; — uma faisca elé
trica.

Há mais. Basta, por vêzes, que as 
mãos ou os cabelos do sineiro, umede- 
cidos de suor, rocem o instr. ainda 
quente, oscilando após um dobre. 
Acontece também que a peça é porta
dora de defeito congênito: uma falha. 
Lá um dia, após qualquer repique mais 
puxado ou um dobre prolongado, vio
lento, manifesta-se o desastre: a falta 
se alonga, atinge o bordo do s., e aca
bou-se-lhe a voz.”

No Brasil há uma fundição de s. que 
dispõe dos segredos técnicos de uma 
dessas 30 familias de fundldores que 
se contam no mundo: a de Alberto de 
Samassa, em Sorocaba (E. de S. Paulo).

Sôbre o uso litúrgico dos s. dizem as 
resp. rubricas. À prescrição de tocá-los 
em ocasiões festivas, correspondem as

proibições de íocar dobres pelos defun
tos nos seguintes dias, desde as véspe
ras do dia antecedente (3 horas da 
tarde), ainda mesmo por ocasião de 
enterros:
1 — Festa do Natal — 25 de dezembro.
2 — Festa da Epifania — 6 de janeiro.
3 — Domingo da Ressurreição.
4 — Férias II e III da Páscoa.
5 — Festa da Ascensão.
6 — Domingo de Pentecostes.
7 — Férias II e III de Pentecostes.
8 — Festa da Santíssima Trindade.
9 — Festa do Corpo de Deus.

10 — Festa do Sagrado Coração de
Jesus.

11 — Festa de Jesus Cristo Rei — úl
timo domingo de outubro.

12 — Festa da Im. Conceição — 8 de
dezembro.

13 — Festa da Anunciação de Nossa
Senhora — 25 de março.

14 — Festa de N. S. de Guadalupe —
12 de outubro.

15 — Festa de N. S. Aparecida — 7 de
setembro.

16 — Festa de S. José — 19 de março.
17 — Festa da Assunção de Nossa Se

nhora — 15 de agôsto.
18 — Festa de S. João Batista — 24 de

junho.
19 — Festa do Patrocínio de S. José.
20 — Festa dos Santos Pedro e Paulo

— 29 de junho.
21 — Festa de S. Pedro de Alcântara

— 19 de outubro.
22 — Festa da Dedicação de S. Miguel

Arcanjo — 29 de setembro.
23 — Festa de Santa Rosa de Lima —

30 de agôsto.
24 — Os três últimos dias da Semana

Santa.
25 — O Dia do Padroeiro do lugar.
26 — O Dia do Titular da própria

Igreja.
27 — Festa de Todos os Santos — 1 de

novembro (até ao meio-dia).
28 — Nos domingos, enquanto não fôr

celebrada a Missa paroquial.
29 — O dia da Dedicação da própria

Igreja consagrada.
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Conhecem-se como os s. mais pesa
dos, os seguintes, referindo-se os alga-
rismos a quintais:
Strasburgo, Münster ................  180
Breslau, S. Isabel ...................... 212
Colônia. Catedral, “Preciosa” .. 224
Paris, Notre Dame .................... 256
Erfurt, Catedral.........................  275
Roma, São P edro .......................  280
Viena, S. Estêvão ...................... 324
Nanking ......................................  400
Colônia, Catedral, “Imperador" 525
Colônia, Catedral, “S. Pedro” , sue. 550
Pekin ........................................... 1099
Moscou, S. Ivan .........................  1440
Moscou “imperador dos «.”  —  3962
(êsse último nunca pôde ser tocado).

Compreender-se-á melhor a signifi
cação dêsses algarismos, lendo o que 
A. de Samassa escreveu sôbre uma des
sas fundições: “Conheço muito bem a 
história do sino da catedral de Co
lônia. Pesa 26.250 quilos e mede 3m. 
na bôea. Foi fundido em 1874 por 
A. Hamm, cujo filho conheço de perto. 
O plasmar êsse s. levou um ano. 
O padrão (a tábua cortada segundo 
o risco da costela) era tão alto, que 
foi preciso construir um andaime que 
girava clm êle em tômo da fôrma. 
Inúmeras foram as tentativas de se 
evitarem as conseqüências da elastici
dade de uma tábua tão comprida, que 
devia ser prêsa ao eixo de rotação 
num só ponto.

Construíram um fôrno próprio, só 
para êste s., mas não deu certo, pois o 
metal derretido não era suficiente: a 
fôrma não se enchera por completo. 
Tudo perdido!

Começaram de novo e, nos fins do
2.° ano, fundiram outra vez, batendo 
os corações aos pulos e fraquejando 
as pernas. Desta vez deu certo; saiu 
o s., mas em vez de dó era um ré. Bom 
resultado, assim mesmo, pois que as 
dificuldades de semelhantes propor
ções são terríveis. O s. viajou, foi le
vantado à torre, e ainda hoje toca, se 
bem que desafinado. Desencadeou-se 
uma discussão formidável em tômo do 
s. imperial... mas outra dificuldade 
maior não deixou descansar o coitado

do Hamm! O badalo, construído se
gundo as regras normais, não batia de 
modo satisfatório. Tiraram-no (pe
sando 1.050 quilos!), modiflearam-no 
e . . .  ficou p ior...

Felizmente, o colega Hamm, para 
paz de sua alma, conseguiu construir 
um badalo que bate certo. Calaram-se 
os sábios, e o Hamm jurou nunca mais 
fundir sino como êsse, que pouco fal
tava para fazê-lo perder sua fundição, 
seu bom nome e tudo.”

LIT. — Amet, Glockenkunde, 1927;
— Bader, Turm- und Glockenbüchlein;
— Baudot, D. Jules — Les Cloches. 
1913; — Berthelé, Opuscules campa- 
nalres, 1907-1909; — idem: Ephemeri- 
des campanographica, 1910-13; — 
idem: Enquêtes campanaires, 1910-13;
— Biehle, J. — Die Analyse des Glo
ckenklangs (Archiv of Muslkw.); — 
Coleman — The Book of Bells, 1938;
— Erdmann — Die Glockensagen, 
1931; — Faria. Alb. — Os slnos (Illustr. 
Bras., maio, 1925); — Ferrer — Las 
Campanas, 2. ed., 1910: Gnirs, Alte u. 
neue Kirchenglocken, 1917; — Grias
— Glockenmusik, 1927; Nachtrag. 
1929; — Grüninger, Das Werden einer 
Bronze-Glocke, 1927; — Lisboa, João 
da Silva — A Voz dos Campanários 
Bahianos (Anais do Arq. Públ. da 
Bahia, v. XXIV, 1935, 2. parte, p. 181- 
279; — Löhmann — Das Glockenideal. 
1928; — Lopes, Fr. Roberto — Os s. 
na poesla de Fagundes Varela (Vozes 
de Petrópolis, 1946, p. 209-215; — Mor
rison, G. — Bells, Their History and 
Romance, 1932; — Nabuco, Mons. J.
— Os Bronzes das nossas Torres, 1946;
— Odasso Secondo. La gloria delle 
Campane, 1919; — Otte. H. — Glocken
kunde, l.a ed. 1838; 2.a ed. 1884; — 
Pesch, J., — Die Glocke in Geshichte, 
Sage, Volksglaube, usw., 1918; — Rocco, 
Ang. Camerte — De campanis com- 
mentarius; — Rohaut de Fleury La 
Messe, v. VI, p. 145-164; — Samassa,
A. de — Fundidor de s. (Mús. S., 1941); 
idem, A música das tôrres, 1. c. 1942;
— idem, A fundição de slnos-Samassa, 
1. c. 1943; — idem, Cartas slnisticas, 1. c. 
1944; — Santos, Mesquita dos — Os s.
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da Cidade do Salvador; — Sartori, P. 
— Das Buch von deutschen Olocken, 
1932; — Tyack, G. S. — A Book about 
Bells 1898; — Vieira Fazenda, Antiqua
lhas e Memórias do Rio de Jan. (Rev. 
do Inst. Hist. e Geogr. Br., 1923, t. 93, 
v. 147, p. 312-341); — Walter, — Gloc- 
kenkunde, 1913 — idem, Kleine Gloc- 
kenkunde, 1916; — Young, E. A. — 
Engl. Bells, 1928.

Sôbre assinaturas de Jundidores v. 
Samassa, Mús. S., 1941, p. 223.

SI PLACET, lat., o mesmo que ad 
libitum, à vontade.

SIPWKA, flauta dupla dos russos, 
chamada também gelaiha.

SIRENA, idêntico com sereia.
SIRENION, espécie de plano, cons

truído, em 1828, por Trost.
SI REPLICA, it., repete-se.
SÍRIA MUSICAL — Esch-Scham. 

árabe, hoje sob o domínio francês, for
ma a ponte entre a Mesopotàmia, o 
Egito e a Asia Menor, habitada, desde 
c. 2800 a. Cr., por semitas (cananeus 
e amoritas), estando sucessivamente 
sob o poder de egípcios, hetitas, ara- 
meus, assírios, babilônios, persas, con
quistada, em 333 a.Cr. por Alexandre 
Magno, formando desde 301 o centro 
do reino seleucídio e tornando-se, em 
64 a. Cr., província romana. Teve sua 
época de civilização brilhante e de 
luxo oriental, influindo fortem. sôbre 
os cananeu-fenícios, desde o 2.° mile
nário antes da nossa éra. O cristia
nismo entrou cedo, propagado pelo 
apóstolo São Paulo (em Antloquia). 
Conquistada pelos árabes, 634-40 p. Cr., 
a S. pertenceu aos califas de Damasco, 
recebendo desde o séc. 10 novos con
quistadores e tornando-se em 1517 pro
víncia turca, até que, depois dos 
massacres de cristãos em 1860-61, a 
França conseguisse o protetorado.

As igrejas cristãs da S. seguem o rito 
e a língua litúrglca do pais, distin- 
gulndo-se entre rito e língua do oeste 
(Antloquia) e do leste, com o dialeto 
aramáico e o rito desenvolvido pelos 
nestorianos da Pérsia. Ambos os ritos 
e línguas são em uso pelas igrejas 
unidas e as não-unidas; algumas igre

jas unidas completaram seu rito pelo 
romano; assim os maronitas e os cris
tãos de S. Tomé. Não são unidos os 
jacobitas e os nestorianos; — são uni-, 
dos: a igreja sirla do rito antioqueno; 
a caldáica; a siro-malabárlca, a malan- 
carêsa e a maronita.

Os INSTR. DE CORDA da antigui
dade apresentavam gr. variedade de
formas, predominando harpas (multas 
vêzes com cabeça de Astarte), citaras, 
saltérios e lnstr. a braço. O nebel 
(GRAV. p. 95, n.° 9 e 11), chamava-se 
em grego nablas, naulas e naulon; pa
rece ter sido de 10 cordas; — a sam- 
buca, lnstr. trígono, com cordas de 
comprimento e grossura desigual, usa
da principalm. com canto feminino; 
os romanos do séc. 2, com grande des
pesa, mandaram vir da S. tocadoras 
de sambuca; — o trigono, de origem 
síria, distinguia-se do nebel e da sam
buca apenas p. uma peça com o papel 
da coluna das nossas harpas; — o 
kinnor (GRAV. p. 95, n.° 14) era muito 
propagado; — o fenix, idêntico com o 
phoinix ou phoinikion dos gregos, ti
nha dois braços, pertencendo ao tipo 
da cítara; — o nadjkhi era instr. de 
corda p. acompanhar o canto.

Entre os INSTR. DE SÔPRO encon- 
tram-se a gingra(s), peq. flauta de- 
som agudo e triste; a aboubah ou an- 
bóubah, (a imboubou dos assírios) „ 
flauta de canudo; — a flauta dupla. 
— a elumos frigia, de madeira, com 
embocadura de cobre.

Os INSTR. DE PERCUSSÃO eram 
os mesmos de todo o Oriente: tímpano, 
tambores, timbales, crótalos e sistros.

Tocadoras de lira flauta e sambuca 
de fama duvidosa, iam a Roma e Gré
cia, enquanto um rei de Sidon mandou 
vir para a sua côrte tocadoras, canto
ras e dançarinas da Grécia. A mús. 
siro-fenícia influía fortem. no Egito, 
introduzindo seus próprios instr. — v. 
Rito mesopotamio.

LIT. — Fernand Pélagaud. Syriens 
et Phryglens (Lavignac, Enc., 49-66).

SIRINGA, nome da flauta construí
da por Pan com a cana, em que Apoio 
converteu a ninfa Arcádia.
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SIRINGA ARAUCANA, espécie de 
flauta de Pan dos araucanos.

SIRINGA MONOCALAMOS, gr., no
me genérico de tôdas as flautas egíp
cias de bôca blselada e um só tubo; — 
S . POLICÁLAMOS, nome genérico das 
flautas gregas de vários tubos.

SIRINX, v. syrinx.
SIS, si sustenido; v. nota.
SISTEMA, plano, método; — dispo

sição da escala de um povo ou de uma 
época.

SISTEMA DE GUIDO, constando de 
20 notas na ordem que segue, a prin
cipiar pelo sol da l.B linha na clave de 
fá: T A B C  D E P G  a b c d  

graves finais agudos
e f g aa bb cc dd ee 

super agudos; excelentes.
SISTRO (SISTRE), a) instr. de per

cussão dos ant. egípcios. "Consistia 
numa espécie de moldura formada por 
uma chapa de metal dobrada em arco, 
com um cabo para se lhe pegar como 
os espelhos de mão; a moldura era 
atravessada por 3 ou 4 varetas de fer
ro, sôltas, com as extremidades volta
das em gancho para não se escaparem, 
as quais ressoavam agitando-se o s. 
Alguns dêstes instr. tinham também 
anéis soltos atravessados nas varetas 
para produzirem maior ruido; em ou
tros eram as varetas percutidas por 
um peq. martelo que o tocador tinha 
na mão direita” ; (Vieira). GRAV. p. 
5, n. 2;

b) timbres, fr., Glockenspiel, al., es
pécie de marimbas com lâminas me
tálicas; há s. portátil ou fixo; aquêle 
tem usualmente o aspecto duma lira 
ornamentada; neste, as lâminas são 
colocadas numa caixa; os mais aper
feiçoados têm teclado como o piano, 
podendo abranger 3 oitavas.

SISTRO-TIORBA, espécie de citara.
SISTRUM, lat., slstro.
SITAR, instr. hindu de cordas dedi

lhadas, parecido com a guitarra euro
péia. tendo, porém, o braço largo na

base e mais estreito na cravelha; dis- 
tinguem-se s. do norte e s. do sul da 
índia.

SIYOU-TEKI, nome genérico, no 
Japão, das flautas verticais, tocadas 
como a de Pan.

SKINDAPSE, gr., variante da gran
de lira grega, com 25 a 30 cordas. 

SKIZZE, al., esbôço.
SKRUIBKA, violino do Cáucaso, pa

recido com o kemangeh; tem 3 cordas 
de sêda e 3 simpáticas.

SLANCIATO, SLANCIO (CON-), it., 
arrebatadamente.

SLARGANDO, it., alargando o an
damento.

SLENTANDO, it., demorando. 
SMANIA (CON-), SMANIOSO, it., 

com frenesi, loucamente.
SMANICARE, lt., mudar de posições 

(da mão) sôbre as cordas.
SMORZANDO, SMORZARE, it., en

fraquecendo o som e o andamento; 
usado também no canto.

SNELLO, lt., ágil.
SO, v. sêng.
SOADA, toada de cantiga.
SOALHA, cada uma das chapas me

tálicas do pandeiro.
SOBABA, flauta de Madagascar; v. 

A frica.
SOBA-MAGICO, festa dos negros. 
SOBREAGUDO, som muito alto da 

voz ou do instrumento.
SOBREDOMINANTE, a sexta da es

cala diatónica.
SOBRETÔNICA, o 2.° grau da es

cala.
SOCADOR, (do Maranhão), variante 

da puita; — v. esta.
SOCIEDADE, nome genérico das as

sociações de profissionais ou amado
res para fins musicais, usando, entre 
outros, dos nomes de Academia, Con- 
cêrto, Escola, Fanfarra, Instituto, Me
nestréis, Musicologia, Orfeão, Schola, 
Sindicato. A Worshipful Company of 
Musicians, de Londres, faz remontar 
a sua origem ao século XV; a Phi- 
Iharmonic Society da mesma cidade 
festejou em 1913 seu centenário; a
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Société de Musique foi fundada em 
Lucerna em 1808; a Société Musicale 
Russe, por Ant. Rublnstein, em 1858; 
grande núm. de outras s. de váriis paí
ses existem desde centenas de anos.

SOCIEDADE DE MÚSICA, nome da 
l.R sociedade de beneficência em prol 
dos músicos do Brasil, fundada em 
1834, tendo entrado até julho de 1849 
a quantia de 81:077$199 réis, sendo 
presidente o autor do Hino Nacional, 
Francisco M. da Silva, que ainda o 
era em 1854. Diz a nota de Iza Quei
roz, a respeito de 1859: "O fundo da 
Soc. é formado pelas jóias de entrada, 
mensalidades e por uma imposição 
criada sôbre as funções sacras feitas 
na Côrte e província do Rio de Ja
neiro. Tem distribuído desde a sua 
instalação em socorros aos sócios, en
fermos, impossibilitados, viúvas e ór
fãos, c. de 100:000$000.”

Desde 1862 é citada sob o nome 
Soc. Musical de Beneficência; a re
ceita, até 1868, foi de 226:277$202; os 
despendidos em beneficência (desde o 
Início): 168:258$907 réis.

Das sociedades de mús., umas ti
nham fins recreativos, outras instru
tivos. Existiam no Rio de Janeiro as 
Soc. Campesina, — Cassino Comercial,
— Cassino Fil' Orfeônico Dramático — 
Club Carlos Gomes — Club Fluminen
se — Cl. Musical — Flôr de Portão 
Vermelho — Club 14 Juület — Cl. Ric. 
Wagner — Cl. Rossini — Cl. Schubert
— Cl. Weber — Congresso Mus. Flôr 
de S. João — Congr. Mus. Gutenberg
— Euterpe Comercial — Frohsinn 
(alemã) — Grêmio Musical — Honra 
e Glória — Peq. Grupo Musical — Pró 
Arte — Recreio de Botafogo — Soc. 
Alemã de Mús. — Soc. Beneficente de 
Mús. — Soc. do Quarteto do Rio de 
Janeiro. — Soc. Filarmônica do Ca- 
tete — Soc. FiVEuterpe — Soc. Fil’Har- 
mônica — Soc. Harmônica Familiar — 
Soc.-Musical e de Socorros Mútuos — 
Soc. Pleiade Musical — Soc. União dos 
Artistas — Société Choral Française —

Sylphide — União Constância — Ves- 
tal; presentemente, as maiores são 
Cultura Artística e Orq. Sinfônica Br.

Das numerosíssimas s. m. dos Esta
dos registram-se: Ateneu Musical, 
Pernambuco; — Charanga de Recife
— Club C. Gomes, Pern. — Cl. Háydn, 
Pôr to Alegre, S. Paulo — Cl. Men- 
délssohn, P. Alegre, S. Paulo — Cl. 
Mozart, S. Paulo — Cl. Mus. 24 de 
Maio, S. Paulo — Harmonia, Niterói
— Eco Nac., Santos — Luso-Brasileiro, 
Santos — Recreio Mus., Santos — 
União de Artistas, Santos — Minemo- 
sina, Bahia — Minerva, Bahia — Or- 
fesina, Bahia — Quarteto Paulista — 
Recreio M-agéense — Rio Grandense — 
Sete de Setembro, Rio Ord. do Sul — 
Soc. Apolínea, Niterói — Soc. Campe
sina, Nova Friburgo — Soc. Euterpe, 
Bahia — Soc. Filarm., S. Gonçalo, Ni
terói — Soc. Harmôn. Teatral, Bahia
— Soc. Musical, S. Luís, Daquarema,
— Soc. Mus. Portalegrense — Terpsi- 
core, Bahia — União Brasileira, Rio 
Grande do Sul.

SÓDINA, flauta de Madagascar; v. 
África.

SOFAR, instr. de sôpro dos árabes.
SOFRÊ, v. ave.
SOGGAT, castanholas persas, de 

metal ou de madeira.
SOGGETTO, it., sujeito.
SOK YET, dois pedaços de madeira, 

um em cada mão usados pelos pig
meus de Malaca, para marcar o com
passo.

SOL, quinta nota da escala natural 
de dó.

SOL E DÓ, “nome que pitorescam. 
se dá a uma reunião de instr. popu
lares" que “repetem quase constan
temente os acordes da dominante e 
tônica (sol e d ó ). . .  Em sentido depri
mente chama-se sol e dó a uma mús. 
que é muito trivial.” (Vieira).

SOLDADO, v. ave.
SOLEVATO, it., levantado.
SOLFA, música escrita ou arte de 

solfejar.
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SOLFEJAR, “ler a mús. pronunci
ando os nomes das notas. É um exer
cício de leitura musical que facilita o 
conhecimento dos dois elementos es
senciais da mús.: som e ritm o... Uma 
falta sensível existe no s. usual: os 7 
monossílabos designam as 7 notas, 
mas não fazem distinguir, solfejando- 
se, quando essas notas são naturais 
ou quando são alteradas. Esta falta 
não existe na nomencltura dos ale
mães que juntam às notas Indicado
ras das notas naturais as desinências 
is para os sustenidos e es para os be
móis, (Vieira).

Os nomes usados pelos alemães, etc., 
são êstes:

• ti. m\ (Á

As notas ligadas são enharmônioas,
tendo nomes diferentes, mas sendo o 
som em ambas igual; (v. Ant. Sá Pe
reira. O s. na berlinda, em “Rev. Bras. 
de Mús.”, 1943, p. 30).

Não custa ligar as mesmas vanta
gens às denominações das notas em 
português, acrescentando-lhes, no ca
so de sustenido, um “s” . e no de bemol 
um "ii” , ambos de fácil pronúncia. 
'Teremos, assim, na escala ascendente, 
com sustenidos, êstes nomes, que con
servam o timbre da vogal: dó, dós;
ré, rés; ml. mis; fá, fás; sol, sós (com
supressão do "1"); lá, lis ; si, sis. — 
Na escala descendente, para designar 
■o bemol: dó, áón; si, sin; lá, lân; sol, 
son; fa, fán; mi, min; ré, rén, dó. (v. 
'Mús. Sacra. 1946, pg. 101).

LIT. sôbre s. e teoria: Samuel Ar- 
chanjo. Lições elementares de Teoria
da Mús. 2. ed.. S. Paulo, 1920; — 4.

ed.; — Ed. Batista, Pequeno Solf. Me
lódico, Teórico e Prático, A. Napoleão, 
Rio; — Tomás da Cunha Lima Can- 
tuária, Peq. Arte de Mús. 8.B ed. Edu
ardo Paiva, Pernambuco; — Albu
querque da Costa, Teoria Musical do 
Curso de S. do Inst. Nac. de Mús. Casa 
Bevilacqua, Rio; — Alexis de Garaudé, 
Ss. para escolas primárias, op. 27;
Manglone, S. Paulo; — Celeste Ja- 
guaribe, Ss. Graduados, 2 vol., C. 
Wehrs, Rio; — P. José Barbosa de
Jesus, Novo Compêndio de Mús. Teo
ria elementar; A. C. Mendes, Forta
leza; — L. Lavenère, Compêndio de 
Teoria Musical, 1927, Machado, Jara- 
guá, Alagoas (muito mais completo); 
Elias Alvares Lôbo, Método de Mús.
3. ed. Ytu, S. Paulo; — M. Clara C. 
de M. Lopes, Apontamentos de teoria 
musical. Max Eschlg, Paris; — Rafael
Coelho Machado, A B C  Musical, 74. 
ed., Schott’s Söhne, Mogúncla, Alem.; 
— Leopoldo Miguez, Elementos de teo
ria musical, Casa Bevilacqua, Rio; — 
Adelélmo do Nascimento, Compêndio 
de mús. elementar; L. Aguiar & C., 
Manaus; — Frederico do Nascimento e 
José Raimundo da Silva, Método do
S., parte I e II; A. Napoleão, Rio; — 
I. Pôrto Alegre, Ss. do Inst. Nac. de 
Mús., C. Bevilacqua, Rio; — Júlio Al
ves da Rocha, Tratado teórico e hlst.
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Sino fundido por Alberto de Samassa 
(Sorocaba, Est. de S. Paulo)
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Sino Samassa, de linhas sóbrias, levando como único 
enfeite a inscrição.
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da Mús., Bahia, 1923; — Luiza Ruas, 
Teoria da Mús. Gula de Classe, Rio, 
1924 (sem pautas nem notas); — A. 
Savarâ, Prlm. Noções de Mús., 1914; 
trad. de I.Pôrto Alegre; C. Bevllacqua, 
Rio; — M. J. Teixeira, Compêndio 
elementar de Mús. 2. ed. Rio; 1889; 
— Mme. S. Worms, Resumo sôbre 
teoria musical, 1914, Pap. Macedo, Rio 
(sem pautas, nem notas); — Franz 
Wiillner, Escola de canto coral, c. 
Mozart, Rio.

SOLFEJO, a) notas escritas para 
exerciclq de leitura e canto;

b) exercício de leitura e canto.
SOLFISTA, mestre ou mestra de sol

fejo; músico prático que lê ou canta 
bem à primeira vista.

SOLI, it., indicação para coros ou 
instr., mandando cantar ou tocar só 
um de cada parte ou naipe, calando-se 
os restantes, até que apareça um tutti, 
todos.

SOLINOTA, "denominação genérica 
que alguns muslcógrafos modernos dão 
aos instrumentos que só podem pro
duzir uma nota de cada vez, isto é, que 
só executam melodia e não harmonia. 
A flauta, o oboé e, em geral, todos os 
instr. de sôpro são instr. s.”  (Vieira).

SOLISTA, voz ou instr. que canta ou 
toca sòzlnho.

SOLITÁRIO, v. ave.
SOLMIZAÇAO, "representação sim

bólica das notas mediante sílabas, que 
representam os sons, adotando-se ao 
mesmo tempo uma unidade de com
passo, ao qual se possam aplicar as 
sílabas que, com o uso, vêm a identlfi- 
car-se com os sons” . (Peq. D ic.).

SOLMIZAR, cantar melodias com as 
sílabas que representam notas; Sam
paio Ribeiro fala em estilo solmizado, 
tendo cada nota tempo Igual.

SOLO, it., só. Trecho cantado ou to
cado por um só indivíduo, embora 
acompanhado por muitos, aos quais 
cabem outras notas.

SOLOKLAVIER, o 4.° teclado dos 
grandes órgãos.

SOM, vibrações audíveis e regulares 
de corpos elásticos, tendo as irregula
res o nome de ruido. Riemann distin

gue entre Ton, tom, e Klang, som, 
sendo êste composto de tons. São re
gulares as vibrações que se repetem 
com a mesma velocidade, como as do 
pêndulo do relógio. Da rapidez das 
vibrações (período) depende a altura 
do som; assim, vibrações de período- 
igual dão sons de altura constante.

O s. é definido, quanto à altura, pelo 
tom mais grave (geralm. também o 
mais forte) dos tons que o compõem, 
chamado tom fundamental ou princi
pal, enquanto os outros, mais agudos, 
têm o nome de tons parciais, aliquotasr 
de escala natural, concomitantes, har
mônicos (sons harmoniques, fr.). Ou- 
vem-se bem no plano e melhor ainda 
no sino. Riemann apresenta a primeira 
série de tons aliquot ou secundários:.

%  f  { j  '| 1

r i i -  r f j y y i
» » <0 II e. o <1 IS u

Os tons dados como mínimas fazem, 
parte, todos, do acorde de dó maior; os 
tons marcados por um asterisco não 
estão bem afinados.

A consonância do acorde menor não 
se explica pelos sons harmônicos mais 
agudos, pelo que já Zarllno, no cap. 30 
de Instituzioni armoniche, 1558, e de
pois dêle Rameau, desde 1737, Tartlni, 
em 1754, seguiram método contrário. 
A consonância do acorde maior está. 
em relação com a divisão da corda: 
1-1/16, quer dizer: 1 significa o com
primento da corda no tom fundamen
tal; 1/2 na oitava, 1/3 na duodécima, 
etc.; a consonância menor, porém, se
gue o caminho contrário; 1-6, quer di
zer: 1 significa o tom principal, 2 a  
oitava inferior, 3 a duodécima inferior, 
etc., teoria defendida ardorosamente 
também por Hauptmann, 1853, e, mais 
recentemente por Kraushaar, Tlersch, 
Hostinsky, Oettlngen e Riemann; êste 
dá a série de tons correspondentes:
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Os meios que se empregam para que 
um corpo elástico entre a vibrar, são 
1.° a percussão, como no sino, tambor

e pandeiro; — 2.° a fricção, como, pelo 
arco, nos violinos, etc., 3.° a dedilha- 
ção com os dedos (harpa, violão), a 
palheta (bandolim); — 4.° o sôpro ou 
agitação do ar, como nos registros do 
órgão, na flauta, trompa, etc., e na 
voz humana.

Lopes Moreira (A ciência do canto) 
distingue 5 fontes sonoras: a mecâ
nica: por atrito (violino), choque
(sino), distensão (harpa); a física: 

■calor (ebulição), eletricidade (telefo
ne) ; a química: combustão violenta 
das pólvoras; a biológica; voz humana, 
cãnto dos pássaros; a natural: trovão, 
vento que sifla, águas que marulham.

Distinguem-se no som: altura, tim
bre, duração e intensidade. Quanto 
mais rápidas as vibrações, tanto mais 
agudo o som. Sendo excessivamente 
agudo ou tão grave que constitui sim
plesmente o ruído, torna-se inapreciá
vel para o ouvido e a música; dá-se o 
mesmo, quando as vibrações são irre
gulares, como no rodar do carro, no 
rugir do vento e da onda, etc.

O timbre distingue os sons indepen
dentemente de sua altura, apreciando 
a  côr do s., agradável ou não; êle de
pende do número e da intensidade dos 
sons harmônicos, e da preponderância 
de um ou outro dêstes sôbre os mais. 
Assim, o timbre pode ser claro, vi
brante ou sombrio; pode ser pastoso 
ou robusto, como em outros casos é 
nasal ou fanhoso.

A duração do som é regulado pelo 
ritmo (v. êste); — a intensidade é o 
grau de vigor com que é produzido. 
Esta última aumenta com o ar tran
qüilo, denso, a temperatura baixa e

homogênea e quando as vibrações são 
reproduzidas pela ressonância, ou 
quando o s. é rica em harmônicos.

SOMEIRO, a) receptor do vento nos 
órgãos e harmónios; v. harmónio;

b) no piano, e na harpa, as partes 
onde as cordas se prendem às crave
lhas.

SOMMIER, fr., somelro.
SOMPHO, tambor da Indochina; v. 

esta.
SÓN, sol sustenido; v. nota.
SO NA, cornamusa chinesa; v. heang 

teih.
SONABILE, it., sonoro.
SONAJA, esp., espécie de pandeiro 

sem membrana ou pele.
SONAJERO, ant. instr. do México, 

dos índios Hupa (Alasca), Caribes 
(Guiana Britânica), do Peru, do Equa
dor, do Brasil.

SONATA, it. e port., a princípio, de
nominação de peça instr., usando-se 
o têrmo toccata para os instr. de te
clado e cantata para obras vocais. 
"Ph. E. Bach, primeiro de todos, criou 
a s. de várias partes, e que abstraia 
inteiramente do fugato, que, no en
tanto, na literatura para violino, já 
tinha sido formado por Locatelll. O 
desenvolvimento da forma de duas 
partes do Lied para a forma completa 
da s., se fêz, multo aos poucos, por 
J. S. Bach, Fasch, Locatelll, Joh. Chr. 
Bach, Mozart, Haydn. Estes levaram 
com precisão cada vez maior, na parte 
principal, característica (a l.a frase) 
o 2.° tema de contraste e estabelece
ram um novo método de evolução dos 
temas (dissolvendo-os em seus elemen
tos, em lugar de repeti-los em outros 
tons). Firmada a forma da s. defini- 
tivam., Clementi, Mozart, Haydn e 
Beethoven aplicaram-na para piano, 
violino, v.-celo, (trio), etc., e para a 
orq. (sinfonia) ” (Rlemann).

LIT. João Caldeira Filho — sonatas 
para piano, de Beethoven — O. Klau- 
well, Geschichte der Sonate, 1899; — 
IV. H. Hadow, Sonata Form; — Shed- 
lock, The Pianoforte Sonata, 1895; —
B. Selva, La Sonata; — E. H. Meyer, 
Die deutsche Sonate für mehrere Ins-
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trumente, 1930; — Sobering, Zur Ge- 
schichte der Solo Sonate (Rlemann, 
Festschrift, 1909); — A. Stanch, d e 
menti’s Klaviersonaten (Dlss. Colônia, 
1929); — Riemann, Analyse von Bee
thovens Klaviersonaten, 2 vol. (Max 
Hesse. Berlin).

SONATA DI CAMERA, It., sonata de 
câmara; S. DI CHIESA, it., sonata de 
igreja.

SONATINA, pequena sonata.
SONDA, v. Java musical.
SONG (SOUNG), a) espécie de cor

neta índia;
b) harpa da Birmânia.
SONNETTE, fr., campainha.
SONOKOTO ou TAKIKOTO, grande 

koto japonês, de 13 cordas, o lnstr. 
preferido das senhoras.

SONOMETRIA, medição das vibra
ções sonoras; — SONOMÉTRICO, rela
tivo à sonometria.

SONÔMETRO, instr. acústico para 
medir as vibrações sonoras. “Consiste 
numa caixa retangular, servindo de 
caixa de ressonância, tendo inscrita 
sõbre o tampo uma escala graduada; 
sôbre a caixa estendem-se uma ou 
mais cordas, fixas numa extremidade 
por cravelhas e retesadas na exaremi- 
dade oposta por um pêso, que pode ser 
variável, a fim de observar os resulta
dos da maior ou menor tensão; um 
cavalete móvel permite também variar 
o  comprimento da parte vibrante das 
cordas. — O s. é um aperfeiçoamento 
do ant. monocórdlo, já empregado por 
Pitágoras e base da antiga teoria mu
sical dos gregos." (Vieira).

SONORIDADE, efeito do som; — 
■SONORO, harmonioso, cheio de sons; 
v. E. Nogueira França: Sonoridade e 
Interpretação (“Correio da Manhã", 
Rio, 28-4-45).

Sò-NOO, instr. chinês de lingueta, 
barulhento.

SONS HARMÔNICOS, v. som.
SOOUM, graciosa harpa do reino de 

Ava, Indo-Chlna, com 13 cordas.
SOPRA, it., sôbre; acima; mano di- 

ritta s., a mão direita passa por cima 
da esquerda (no piano).

SOPRANO, a) supremus, discantus, 
cantus, lat., áessus, fr., Sopran ou 
Discant, ai., tiple, port. ant.; a voz 
mais aguda, de senhora, menino (ou 
homem mutilado). Riemann dá como 
extensão do s.:

não poucos s. sobem até o dó e ainda 
mais alto;

b) cantora ou cantor com voz de 
soprano.

SORDINA, it., surdina.
SORDINO, it., pochette, fr., Taschen- 

geige, ai., instr. de corda da forma de 
um violino, lembrando a giga da Idade 
Média; v. poche.

SORDONE, it., SORDUN, al„ a) an
tigo baixo, parecido com o fagote, mas 
de som menos agradável;

b) ant. registro de órgão.
SORIDA-RABAB, instr. de cordas do 

Indostan, tocado com arco ou palheta.
SORONGO, dança popular brasileira.
SÓS, sol bemol; v. nota.
SOSTENUTO, it., sustentado, demo

rado.
SOSOLOKTLI ou WILAKAPITSTLI, 

flauta mexicana.
SOTTO, it., debaixo; s. voce, com 

voz sumida, baixa.
SOUDASSI, ár., flauta maghreblna 

(v. Arábia).
SOUDSON, campainhas japonesas.
SOUFFARAH, SAFFARA, SAFAR 

ARAY, CHABBÁBEH, flauta de ponta, 
árabe, de 5 ou 6 orifícios.

SOUFFLER, fr., soprar; a) meter o 
ar num instr. de sôpro; — b) mover, 
com os braços, os pés, ou pela elasti
cidade, os foles do órgão.

SOUFFLERIE, fr., a) o sistema de 
foles no órgão e outros instrumentos:

b) lugar dos foles no órgão.
SOUFFLET, fr., fole de órgão.
SOUFFLEUR, fr., a) empregado que, 

com os braços ou os pés, move os foles 
do órgão;

b) apontador que, no teatro, serve 
de ponto.
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SOUGGARAH (SOUKKARAH. AR- 
GHOUL), cornamusa árabe, composta 
de dois tubos.

SOULING, flauta nasal da Polinésia.
SOULTANIEH-DOURGUI, gr. tam

bor turco da Núbla.
SOUM, harpa birmana, de 3 cordas, 

da forma duma canoa; chamada pelos 
inglêses de soung.

SOUMA-KOTO, monocórdlo japonês.
SOUMPONIAH, SOUPONIAH, hebr., 

lnstr. bíblico citado no livro de Da
niel; a arghoul dos árabes; a tibia 
utricularis dos romanos.

SOUNDBOARD, v. caixa de resso- 
nância.

SOUN KING, ch., instr. de percus
são chinês, composto por 16 pedras so
noras, afinado cromàticamente.

SOUNNAGIE, SOUNNAIA, oboé ín
dio, de timbre grave; v. âoutara.

SOUNNAIA, v. dountara.
SOUNO-FOUYI, jap., flauta de Pan.
SOUPIR, fr. pausa de semínima.
SOUQQARAH, espécie de gaita de 

foles árabe.
SOURDELINE, musette; v. askaulos.
SOURNA, SOUSNAIJ, SOURAY, ZO- 

NANA; grande oboé árabe, de 10 ori
fícios.

SOUS-BOURDON, v. gedackt.
SOUSOUNOU, tambor malaio, cujas 

cordas são afinadas.
SPADIX, instr. de cordas da ant. 

Grécia.
SPARTITO, it., partitura.
SPASSA-CAMMINO ou SPASSA- 

PENSIERI, it., berimbau; — v. cham- 
pornia.

SPATHALIUM, lat., campainhas de 
adômo, dos romanos e gregos.

SPIANATO, it., largo, amplo.
SPICCATO, lt., destacado.
SPIEL, al., toque.
SPINETT, al., SPINETTA, it., espi

neta.
SPIRITO (CON-), SPIRITOSO, it., 

com espírito.
SPITZFLOTE, al., tibia cuspida, lat., 

flauta labial do órgão, de 8, 4, 2 ou 1’, 
mais suave do que a cornamusa.

SPITZHARFE, al., -arpanetta, it., pe
quena harpa triangular que era colo
cada na mesa.

SPONDAULA, flauta dos gregos an
tigos; usada nos sacrifícios.

SQUILLA, v. campainha.
SRALAY, oboé da Indochina.
SRAONI, grande oboé índio.
SRUTI VINA, espécie de cítara mui

to ant., das índias.
S. S., abrev. de senza sordina, it., 

sem surdina.
SSE, denominação chinesa da nota 

sol.
S. T„ abrev. de senza tempo, it., sem 

rigor de compasso.
STABAT MATER, lat., pérola de poe

sia do franclscano Jacopone dl Todi e 
que entrou no Breviário e, como Se
qüência, na Missa de N. Sra. das Do
res. Foi pôsto em música por muitos 
autores clássicos e modernos. E. Vi
eira cita o S.M. do compositor port. 
Joaquim Casimiro.

No manuscrito de canto gregor. de 
1490 (Gradual e Ofício) da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, o Stabat 
mater apresenta estas variantes:

Em vez de "Cujus animan gemen- 
tem, Contristatam et dolentem", diz: 
contristantem et dolentem;

A estrofe:
“Quae moerebat et dolebat,
Pia mater dum videbat 
Nati poenas inclyti” ;

tem esta forma:
“Quae moerebat et dolebat,
Et tremebat cum videbat” .

STACCATO JETÉ, fr., arcada atira
da saltitante, de notas picadas:

STACCATO (STACC.), it., destacado, 
desligado.

STAFFETTA, triângulos de ferro 
cim campainhas ou guizos, usado des
de o séc. 14.
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STAMPELLA, it., um dos nomes ita
lianos da ghlronda. lira tedesca. etc.

STÄNDCHEN, al., serenata.
STEERTSTÜCK. al.. um dos prede

cessores do plano.
STEG, al., cavalete.
STENTOR, nome dum capitão grego 

citado na Ilíada, de Homero; tinha 
voz tão forte como de muitos homens 
juntos; daí; voz de S., voz multo pos
sante.

STESSO, v. istesso.
STICCATO, it., espécie de xilofone 

ital. ou harmônica; ligneum psalte- 
rium, lat.

“STILLE NACHT”, al., "Noite silen
ciosa", conhecido no Brasil, de há c. 
50 anos, na versão Noite feliz, o canto 
de Natal mais propagado no mundo. 
É autor do texto o padre Jesuíta José 
Mohr, que o baseou em palavras bí
blicas; — da música, o prof. Gruber, 
ambos distinguidos por vários monu
mentos, numerosas traduções e inúme
ros arranjos musicais. — GRAV. p. 
564b.

STIMME, al., voz.
STIMMGABEL, al.. diapasão, ala- 

miré.
STIMMSTOCK, al., alma; peça in

terior nos instr. de corda.
STINGUENDO, STINTO, it., extin

guindo, conclusão em planíssimo.
STOCKFLÖTE, bengala que se trans

forma em flauta; v. czakan.
STOCK-HORN, ingl., variante do 

oboé pastoril, tendo a forma duma 
pipa.

STOPFEN, al., tapar, v. trompa.
STOPPED DIAPASON, v. gedacht.
STORNELLO, lt., peq. ária; canção 

popular, ordinàrlamente de amor.
STORTA, it., nome do serpentão.
STRACCIATO, it., despedaçado, do

loroso.
STRAPPATA, it., golpe forte e sêco 

do arco no violino.
STRASCINANDO, STRASCINATO, 

it., arrastando.
STREICHINSTRUMENTE, al., abr. 

STR., instrumentos de corda.

STREICHMELODION, al., idêntico à 
philomele, mas com tastos, como na 
citara.

STREICHQUARTETT, al., quarteto 
de cordas; — STREICHQUINTETT, al., 
quinteto de cordas.

STREICHZITHER, al., peq. cítara.
STREPITO, (CON), STREPITOSO, 

it., ruidosamente.
STRETTO, imitação estreita, cerra

da, nas fugas e nos fugatos; v. fuga.
STRIMIA, (ispaludia), variante do 

alaúde.
STRINGENDO. it., apressando o mo

vimento.
STRISCIANDO, STRISCIARE, it., 

arrastar; s. to voce, canto strisciato, 
é arrastar a voz na passagem de uma 
nota para outra, maneirismo nunca 
permitido, a não ser, no teatro, para 
exprimir comoção fortíssima, dor in
tensa; v. portamento.

STROHFIEDEL, al., xilofone; ma
rimba com lâminas de madeira.

STROPHE, al., estrofe.
STROPHICUS, neuma gregor., de 2 

ou 3 notas do mesmo grau, que se 
unem numa única prolongada pro
porcionalmente.

STRONTIS, STRUTIS, as 22 divisões 
da escala hindu, v. índia.

STRUMTRUM (STRUMSTRUM), es
pécie de antiga guitarra dos índios, 
consistindo em mela cabaça de gr. 
proporções coberta de larga aduela 
quadrangular com 3 ou 4 cordas.

STÜCK, al., peça.
STURMISCH, al., impetuoso, tem

pestuoso.
Str, it., acima; arco in sú, arco para 

cima.
SUA VIS, lat., suave, reg. de órgão: 

flauta inglêsa; Lieblichgeáackt, al.
SUB, inferior, debaixo; subdiapente, 

quinta perfeita inferior; subdítono, 
terceira maior inferior; sübdominante, 
o 4.° grau da escala diatónica.

SUBBASS, al., a) c.-balxo; b) reg. 
grave de pedais no órgão.

SUBBIPUNCTIS, v. neuma.
SUBGRAVE, V. escala.
SUBIN, flauta pastoril das Filipinas.
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SUBIR, v. a) elevar a voz, o instr. 
a um tom mais agudo; — b) sinô
nimo, às vêzes, de desafinar.

SUBTRIPUNCTIS, v. neuma.
SUCESSÃO, marcha harmônica.
SUCURIÚ, dança dos índios do Ama

zonas, em que imitam as evoluções 
dêsse anfíbio (S. A. Nery).

SUDAO, TANBUR DO — v. tanbur.
SUÉCIA MUSICAL — Com uma 

costa de 1600 km. de comprimento, a 
S. tem apenas 350 km. de largura, com 
grandes diferenças na densidade da 
população. Já nos séc. 9 e 10. os san
tos Ansgar, Rlmberto e Unni tentaram 
cristianizar o país, o que só foi con
seguido, pelo monge inglês chamado, 
no ano de 1000, pelo rei Olaf, sendo 
apoiada a obra por David, Eskil, Ste- 
phan, etc., e havendo vários mártires. 
Desde 1164, Upsala tornou-se metró
pole, e com o rei santo Eric, a cristia
nização terminou. S. Brígida, de fama 
européia, fundou uma Ordem, tendo 
como centro o mosteiro de Vadstana. 
Gustavo Vasa, no entanto, deu mão 
forte ao protestantismo, oferecendo 
os católicos, em parte, resistência, so
frendo grds. crueldades. Em 1593, a 
Assembléia de Upsala aceitou a "con
firmação” (protest.). de Augsburgo; 
Carlos IX tentou aniquilar o catoli
cismo. Em 1781 foi concedida certa 
liberdade rellg., até ser abrogada, em 
1860, a lei que proibia aos filhos do 
pais serem católicos.

É claro que essas condições sociais 
e rellg. influíram fortem. na mús. do 
pais, que, durante muito tempo, foi 
um fator poderoso na política euro
péia. Onde havia um mosteiro, não 
podia deixar de ser cultivado o canto 
gregor. que, por sua vez. levava à com- 
pos. de seqüências. Dietrich Buxte- 
huãe, de Helslngborg. é classificado 
como autor alemão; Gustaf Düben 
(1624-90), organizou uma importante 
coleção de músicas; Johan Helmich 
Roman (1694-1758) que fêz seus estu
dos em Londres, onde nesse tempo, es
tava Haendel, escreveu numerosas 
obras instr. e vocais. J. J. Agrell (1701- 
63), J. Gottliéb Naumann (1741-1801),

G. J. Vogler (“abbé Vogler” , 1749- 
1814) Martin Kraus (1756-92) e o 
franco-suiço Jean-B. du Puy (1770- 
1822) influíram notavelmente na mú
sica do pais.

Sôbre a S. m. informa-nos gentilm. o 
sr. Bo Alexander, 2.° Secret. da Le
gação no Rio:

“Durante a Idade Média, a música 
sueca constava principalm. de canto 
sacro católico, folclore profano e dan
ças populares. A reforma relig. deu 
sinal para mudança sucessiva do canto 
sacro para o espírito evangélico. Já 
a êsse tempo, no séc. 16, o rei Gustaf 
Vasa fundou a Orq. da Côrte Real, 
Stockholm. que funciona ainda hoje. 
400 anos depois. Era dirigida, no séc. 
17. por diversos representantes da fa
mosa família de músicos Düben. da 
qual Gustaf Diiben (1624-1690) com
pôs a prim. mús. sueca de importância, 
da qual se tem conhecimento. Devem 
ser mencionadas entre outras obras 
as canções reunidas, em 1674, sob o 
titulo “Odae sueticae” . Antes disso, a 
rainha Kristina tinha trabalhado para 
prover a arte sueca com um corpo de 
bailado, em benefício das numerosas 
óperas representadas na S., em fins do 
séc. 17, por companhias estrangeiras, 
principalmente francesas.

Desde cêrca de 1730 começaram a 
ser dados regularm. concertos públi
cos, depois que o maestro da Orq. da 
Côrte Real, Johan H. Roman (1694- 
1758) instituiu em Stockholm uma 
série de “concerts spirituels” . Roman, 
chamado “o pai da música sueca” , foi 
um dos mais eminentes compositores 
de seu pais. tendo escrito obras pri
mas para orq.. mús. de câmara, religio
sas, etc. no espírito do barôco napo
litano e de Haendel que êle estudara 
na Inglaterra. Entre os seus discípu
los. o primeiro é Ferdinand Zellbell 
(1719-80), autor de ótimas cantatas.

No ano de 1771 foi instituída em 
Stockholm a Academia Real de Mú
sica, seguindo, em 1773, por iniciativa 
do rei Gustaf III, a fundação da ópera 
Real, de Stockholm, cuja orq. passou
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a ser, desde então até hoje, a da velha 
Orq. da Côrte Real, cheia de tradi
ções.

Os melhores compositores suecos du
rante a últ. parte do séc. 18 foram o 
virtuose de órgão Henrik Filip John- 
sen (1717-79), compositor no estilo 
barôco até então dominante. Johan 
Wikmanson (1753-1800) e Per Frigel 
(1750-1842) com mús. sinfôn. e de câ
mara, no novo estilo classlcista, de 
Viena. Ao mesmo tempo trabalharam 
na S. compositores estrangeiros como 
os alemães J. C. Hãffner. J. M. Kraus 
e o conhecido organista abade Joseph 
Vogler.

O maior gênio da S. musical e um 
dos melhores compositores do fim do 
classicismo europeu foi o sueco Franz 
Berwald (1796-1868) que, com fantasia 
original e perícia técnica, se associou, 
em suas sinf., às últ. obras de Bee- 
thoven; das seis sinf. de Berwald ainda 
se guardam três completas, das quais 
as mais conhecidas são a “Serieuse” 
em sol menor e a "Slngulière” em dó 
maior. Da sua mús. de câmara, rica 
e original, merecem menção especial 
o septeto de 1828 e os quartetos; sua 
mús. vocal contém também uma ópe
ra: “Estrêla de Soria” . Como Mece- 
nate, Berwald tem seu nome ligado ao 
das celebridades internac.. as cantoras 
suecas Jenny Lind e Kristina Nilsson.

Outros representantes do fim do es
tilo classicista na S., durante o séc. do 
romantismo foram Luãvig Norman 
(1831-1885) e Albert Rubenson (1821- 
1901). autores de sinf. e de mús. de 
câmara. Os demais compositores dessa 
época se deixaram influir profundam. 
pelo estilo romântico, princlpalm. da 
mús. vocal da S., recorrendo freqüen
temente ao rico tesouro do folclore 
sueco como material melódico. O co
nhecido noeta Eric Gustaf Geijer 
(1783-1847) e A. Fr. Lindblad compu
seram romances, o último também 
mús. de câmara; o talentoso composi
tor e poeta Gunnar Wennerberg (1817- 
1901) escreveu, entre outras obras, os 
conhecidos duetos "Gluntarne" e óti
ma mús. relig. vocal. Uma tentativa

para a primeira ópera nacional foi 
feita, em 1874, por Ivar Hallstroem 
(1826-1901) com “Denbergtagna".

Augus! Soederman (1832-76) foi um 
dos mais eminentes representantes da 
mús. romântica sueca, com rica pro
dução de excelentes baladas, coros, 
mús. instr. para teatro, sobressaindo 
as ouvertures para a “Donzela de Or- 
léans” e “As núpcias na Ulfasa” .

São autores de óperas: Anãeas Hal- 
lén (1846-1942), com obras dramáticas 
no estilo de Wagner: “Imlot” , 1910, 
e "Domedagsprofeterna”, 1919; texto 
e mús. do autor que se fêz conhecido 
também por canções em estilo folcló
rico e por peças líricas para piano.

São ainda de caráter lírico os ro
mances e a mús. de câmara, de alta 
categoria, de Emil Sjoegren (1853- 
1918) e as obras vocais e instrum. de 
Vilhelm Stenhammer (1871-1927), que. 
mais tarde, escreveu sinf. e mús. de 
câmara, muitas das quais de renome 
internacional. Ao lado dêste, Hugo 
Alfvén (n. 1872) é o prim. represen
tante do últ. romantismo sueco e, de
pois de Berwald, o maior slnfonista do 
pais. Dominando a técnica da instru
mentação e o c.-ponto, evoluiu em 
suas 5 sinf., do estilo clásslco-romàn- 
tico no espírito de Brahms, para uma 
lingua mais moderna, de duro impres
sionismo. Revela o mesmo soberbo ta
lento nas suas outras obras orq. e. 
princlpalm., nos seus coros e canções 
com elementos do folclore sueco.

Entre outros compositores suecos do 
estilo do tardio romantismo dos nos
sos dias contam-se Kurt Atterberg (n. 
1887), com 5 sinf., outras obras orq. e 
a ópera "Fanal” ; — Ture Rangstroem 
(n. 1884); — Gustaf Nordquist (n. 1886) 
com rica produção de romances: — e 
o violinista Tor Aulin (1866-1914) que. 
ao lado de outras obras, escreveu 3 
brilhantes concertos para violino.

A geração moderna de músicos sue
cos compõe prlncipalm. nos duros es
tilos expressionistas, cristalizados na 
Europa no decênio de 1920. O talento 
mais espontâneo. Lars-Erik Larsson 
(n. 1908). de produção multilateral,
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sinf., uma sinfonieta, ouvertures, um 
concerto para saxofone, etc., conquis
tou fama internac., nas suas últ. obras 
adotou uma língua musical mais tradi- 
cionalm. romântica; assim na ópera 
“A Princesa de Cipre” e em composi
ções para côro. — Hilding Rosenbarg 
(n. 1892), muito recetivo e experimen
tal, escreveu, com talento superior, 
grd. quantidade de obras, entre as 
quais 5 sinf., óperas, compssições para 
teatro, cantatas e mús. de câmara. — 
Goesta Nystroem (n. 1890) nas sinfo
nias de técnica refinada e de duro ex- 
pressionlsmo, nos seus ótimos roman
ces voltou ao romantismo tradicional. 
— A mús. instr. de Dag Wirén (n. 
1905) é caracterizada por equilíbrio e 
ritmo fresco.

A ópera Real de Stockholm goza da 
fama dum palco músico, dramático de 
alta classe. São cantores suecos inter- 
nacionalm. conhecidos e da últ. época: 
John Forsell, Karin Branzell, Goeta 
Ljungberg, Gertrud Palsson-Wetter- 
gren, Jussi Bjoerling e Joel Berglund. 
A mús. sinf. da S. é representada por 
grandes orq. sinfôn. em Stockholm, Go- 
themburg e Malmoe e por uma cen
tena de orq. sinf. menores espalhadas 
por todo o pais. Associações de mús. 
de câmara e gr. número de coros com
pletam o quadro da cultura da mús. 
na S. contemporânea.

LIT. — C. A. Moberg, Musik und 
Musikwissenschaft an den schwedi
schen Universitäten (Mitteilungen der 
Intern. Gesellschaft für Musikwissen
schaft, 1929-30); — C. A. Moberg, über 
die schwedischen Sequenzen, Uppsala, 
1927 (Diss.); — C. A. Moberg, Essais 
d’opéras en Suède, sous Charles XII, 
Paris, 1933; — C. A. Moberg. Der gre
gorianische Gesang in Schweden (Kir
chenmus. Jahrbuch, 1932); — C. A. 
Moberg, Die neue musikwissenschaft
liche Forschung in Schweden (Archiv 
für Musikforschung, 1937); — C. A. 
Moberg, Die Volksmusikbewegung in 
Schweden (Lied und Volk, 1938); — 
S. Walin, Beiträge zur Geschichte der 
schwedischen Sinfonik. Stockholm, 
1941 (Diss.); — T. Norlind, Música

sueca (Handbuch der Musikgeschichte, 
de G. Adler, I-II, Leipzig, 1930); — T. 
Norlind. Systematik der Saiteninstru
mente, I-II, Stockholm, 1936-1939; — 
M. Pergament, A quartet of modern 
Swedish Review, 1936); — K. Tirén. 
Die lappische Volksmusik, Stockholm, 
1942; — H. von Wagner, Aus dem Le
ben von Jenny Lind (Die Musik, 1936- 
37); — F. Tutenberg, Muslcisti svedesi 
(Rivista muslcale italiana, 1936) — 
A. Soubies, La musiqus scandinave 
avant le X. siècle (Riv. Mus. Ital. 
V III); — K. Valentin, Studien über 
die schwedischen Volksmelodien, 1865; 
— Norlind, Die Musikgeschichte 
Schwedens in den Jahren 1630-1730 
(Sammelb. der Internationalen Mu
sikgeschichte) .

O. Alexander, Seg. Secretário da Le
gação da Suécia, Rio de Janeiro.”

SU-GHOSHA (SUCHOSA), concha 
marinha das índias.

SU1ÇA MUSICAL. A mús. na S. tem 
que contar com o fato de 72% da po
pulação falarem o alemão; 20,5% o 
francês; 6% o ital.; 1,1% o românico. 
Já no séc. 3, o cristianismo entrou na
S., chegando na Idade Média a gr. flo
rescência. O mosteiro beneditino de S. 
Galo ocupa um lugar quase único na 
história do canto gregor.; Einsiedeln. 
desde 960. sobressaía for tem.; em tôdas 
as cidades existiam conventos das Or
dens mendicantes: franclscanos e do
minicanos; um Nicolau von der Flue 
tornou-se herói nacional; no séc. 16. 
a doutrina de Lutero e Zwingli acabou 
com a unidade na fé, motivando lutas. 
A S. possui uma Universidade cat. em 
Friburgo.

Nos sécs. 9 e 10, S. Galo possuía ce
lebridades como Notker Balbulus, Tuo- 
tilo, Hermannus Contractas; Reiche
nau um Bemo, etc. Os séc. 15 e 16 pro
duziram compositores p. órgão, como 
Hans Kotter, Fridolin Sicher, Joh. Bü
chner, Ludwig Senfl, Henricus Glarea- 
nus (Helnr. Loris, 1488-1563), Benedic- 
tus Appenzeller, Sixtus Dietrich, Gre
gor Meyer, Joh. Wannenmacher. — Joh. 
Melchior Gletle escreveu missas, sal
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mos e motetes; Heinrich Binswang 
sonatas e concertos.

A S. possui muitos coros, graças aos 
compos. Hans Georg Nägeli (1773- 
1836), Karl Attenhofer (1837-1914) e 
Friedrich Hegar (1841-1927). São da 
geração moderna da S. alemã Her
mann Suter (1870-1926), autor de 
quartetos, sinfonias e do oratório “O 
Cântico do Sol"; Othmar Schoeck (n. 
1886), autor de canções lirlcas e Kon- 
rad Beck; a S. francesa é representada 
por Frank Martin (n. 1890) e Ernst 
Levy (n. 1895); Ernest Bloch (n. 1880) 
é considerado chefe da mús. nac. dos 
judeus.

LIT. — Willi Apel (Harv. Dict. of 
Music); — G. Becker, La Musique en 
Suisse; — A. Geering. Die Schweiz. 
Komponisten in der 1. Hälfte d. 16. 
Jahrh. (Diss., Basel, 1933); — K. Ne/. 
Musik. Werk Schweiz. Komponisten 
des 16.-18. Jahrh., 3 vol., 1927-34; — 
Lavignac, Encyl. de la Mus. I. 5, 2665 
ss.; — G. Adler, Handbuch der Mus. 
Wissenschaft, II, 1038 ss. — H. J. Mo
ser, Musik. Lexikon, 1935.

SUITE, fr., partita. it., série; uma 
das mais ant. formas cíclicas de dan
ças do mesmo tom, mas de caráter di
ferente. Encontra-se êsse nome, pela 
prim. vez, em fins do séc 17, nos com
positores franceses para alaúde, sendo 
as 4 partes características: allemande, 
courante, sarabanda e giga; entre as 
duas últimas, às vêzes, foram interca
ladas: gavota, passe-pied, branle, mi
nueto. bourée e doúbles. Não poucas 
vêzes havia antes da allemande um 
prelúdio ou uma ouverture francesa, 
princlpalm. em peças para orquestra.

Mais recentemente, a s. orquestral 
foi desenvolvida por Franz Lachener. 
em composições de c.-ponto admirá
veis.

Uma variante da s., em particular 
para orq. de cordas, não respeita os 
tipos da antiga, mas se aproxima do 
divertimento do séc. 18, consistindo 
numa série de peças livres do estilo 
galante, sem contra-ponto; Riemann 
propõe para êsse gênero o nome de 
serenata.

SUJEITO, tema de fuga; v. esta.
SUJEITO AGRAVADO, v. aumenta- 

ção.
SUL, it., sôbre o; sul ponticello, tocar 

na altura do ponto.
SULIBA-O, tambor fllipino.
SULLA, it., sôbre a; s. tastiera, sôbre 

o ponto.
SUL PONTICELLO, lt., v. ponticello.
SUMÉRIA, v. Babilônia.
SUMPHONIA, hebr., instr. citado no 

livro bíblico de Danei, como um dos 
que se usavam na côrte de Nabuco- 
dônosor. “Era uma espécie de gaita de 
fole usada pelos povos sirios, caldeus 
e fenícios; ainda hoje na Síria existe 
um instr. desta espécie com o nome de 
sambogna, e na Itália é também de
nominada sampogna a gaita de fole.” 
(Vieira).

SUNARABÉ, flauta de ponta dos 
hindus.

SUNNAGIE, grande oboé da Índia.
SUPERAGUDO, v. escala.
SUPERDOMINANTE, o 6.° grau da 

escala diatónica.
SUPÉRFLUO, ant. denominação do 

intervalo aumentado.
SUPERIOR, mais elevado; designa

ção de linhas e intervalos acima dum 
inferior.

SUPOSIÇÃO, “elipse na frase mu
sical; artificio em virtude do qual a 
cadência de uma frase coincide com 
c principio de outra.” (Vieira).
• SUPREMUS. lat.. soprano.

SUQQARAH, gaita de fole dos ára
bes.

SURDINA, scrdina. it., sourdine, tr., 
Dämpfer, al.. peça apropriada para 
enfraquecer ou abafar os sons.

“Nos instr. de arco a s.. consiste nu
ma espécie de seg. cavalete móvel, com 
a forma aproximada dum M, fendido 
na espessura da parte inferior de modo 
que se pode encravar no cavalete prò- 
priam. dito, apertando-lhe as faces; o 
cavalete assim apertado pela s. fica 
impossibilitado de reproduzir as vi
brações das cordas, transmitindo-as ao 
tampo harmônico, e dêste modo o som 
deixa de ser reforçado pela resso
nância.

www.obrascatolicas.com



su rd iiK i

Nos instr. de sôpro emprega-se uma 
s. formada de uma espécie de funil 
que se introduz na campana, impe
dindo que o ar saia livrem.; é princi- 
palm. usada no cornetim.

Nos tímpanos produz o efeito de s. 
uma cobertura colocada sôbre as peles, 
cujo emprêgo se indica em ital. por: 
timpani coperti, tímpanos cobertos. 
Nos tambores obtém-se efeito idêntico 
destemperando-os, isto é, afrouxando 
o bordão para que não vibre.” (Vieira).

Quanto à s. no plano, v. piano.
SURME, grande trombeta árabe.
SURMUNGLA, instr. de cordas do 

Indostan.
SURNA, SORNA. SURNAY. gaita de 

foles da Índia.
SUR-SANGA, instr. de cordas e arco, 

da Índia.
SUR-SRINGARA, SUR-ÇRINGÂRA, 

combinação da kacchapi-vina, e da 
rudra-vina.

SURURU, ou ÇURURU, concha (Von 
Martlus). Segundo Costa Gondim pa
rece ser palavra onomatopaica.

SUR-VAHARA, SUR-BAHARA, espé
cie de kacchapi-vina de gr. dimensões.

SUR-VINA, instr. clássico das Ín
dias, dedilhado, parecido com a rudra- 
vina.

SUSANA, SUSANI, ant. denominação 
de variação.

SUSHIRA (ôco, furo) ou ÇUSHIRA 
(vento), instr. de sôpro da Índia.

SUSPENSÃO, fermata, it„ point 
d’orgue, fr.. a) sinal o  que manda 
prolongar um som ou uma pausa; b) 
prolongação duma nota ou pausa.

SUSS, ai., doce, suave.

Õ5H

SUSTENIDO, dièse, fr., diesis. it.. 
Kreuz. al., — cruz (pela semelhança 
do resp. sinal), acidente que faz subir 
meio tom uma nota e que é indicado 
pelo sinal de cruz dupla: £

a cruz simples chama-se s. duplo e 
eleva a nota por mais meio tom, isto 
é, ao todo, por um tom: x

SVARA-ÇRINGARA ou SUR-ÇRIN- 
GÂRA é uma composição de várias 
vinas da Índia.

SVARDONITSA, nome eslavo da 
zampona de duas bôcas.

SVEGLIA, it., toque matinal militar;
SVEGLIATO, it., esperto, animado.
SVELTO, despertado.
SWIRELLA, flauta de Pan russa.
SYLIMBAS, citara índia.
SYMPHONIA, v. chinfonia.
SYMPHONIA ANGÉLICA di ãiversi 

eccellentissimi musici a IV, V, et VI 
voei, nuovamente raccolta per Huberto 
Vuaelrant, et data in luce. Anversa 
Apresso Pietro Phalesio e Giouanni- 
Bellero, 1585.

SYNTAGMA MUSICUM. c é l e b r e  
obra de Michael Praetorius, do ano 
de 1619, com a reprodução gráfica do6 
instrumentos.

SYRINX, gr., calamus, fistula, lat., 
syringe, flauta de Pan, siringa, it., 
flauta composta de uma série de peq. 
tubos de caniço, com o comprimento 
graduado para produzirem uma es
cala, e unidos por réguas transversais. 
O tocador sopra obliquamente contra 
uma aresta cortada em bisel na en
trada de cada tubo.

SYTALEA, pequena flauta de cana 
dos gregos.
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T
T (t), a) nas partes de composi

ções vocais: tenor;
b) tempo; a. t.. a tempo (i. é, no 

tempo anterior);
c) tasto; t. s., tasto solo, v. baixo 

cifrado;
d) tutti, todos;
e) nos neumas gregor.: tenete, pro

longai, e tonus, o intervalo da se
gunda.

TAAKAN, saltério jap., v. Japão.
TABAL, TOUBOUL, bombo dos gre

gos e dos árabes; a caixa é coberta 
com pele de boi; — v. Arábia.

TABAQUE, timbale grosseiro da Nú- 
bia, coberto com pele de cabra; v. 
atábal.

TABELA, v. tabl.
TABIL, ar., tambor árabe, distin

guindo-se t. bolady, tambor do país; 
— t. châmy, procedente da Síria; sus
penso do colo por uma correia, é- co
locado sôbre a cintura; — t. migry, 
dos árabes da Mauritânia, com 16 cm. 
de diâmetro; sustentado por uma mão, 
a outra toca-o por uma correia; — t. 
tourky, tambor turco, o mais volumoso 
de todos.

TABL, TABELA, TÊBEUL, ATABAL, 
tambor do Sudan, de tronco de ár
vore; v. Arábia.

TABLA, tambor da índia que se liga 
a outro, chamado banya ou bahya, 
sendo tocados ambos, com as mãos, 
pela mesma pessoa; a t. leva também 
o nome de daina.

TABLAT-EG-GAOUYEH, peq. tim
bale com braço, usado nas milícias 
egípcias; o tocador está montado a ca 
valo.

TABLAT-EL-MECHEYKH. peq. tim
bale dos mendigos árabes.

TABLAT-EL-MOUSCHER, ou BAz, 
pequeno timbale tocado com baqueta 
de madeira; é o timbale dos derviches 
para regular danças.

TA3LATURA, cifra intavolatura, it., 
Tablatur, al., sistema de notação mui
to usado ncs séc. 16 e 17, principal
mente nos instr. de corda.

"A t. nos instr. de cordas consistia 
em traçar tantas linhas horizontais, 
quantas fôssem as cordas do instr., 
escrevendo-se sôbre essas linhas os nú
meros correspondentes aos dedos que 
o tocador devia apoiar sôbre os tastos; 
as cordas sôltas eram representadas 
por zeros. Os valores representavam- 
se pelas respectivas figuras colocadas 
por cima das linhas; quando duas ou 
mais notas seguidas tinham o mesmo 
valor, uma só figura escrita sôbre a 
prim. dessas notas indicava que as se
guintes eram iguais.

Nas t. para teorba havia mais umas 
pequenas linhas suplementares com os 
algarismos'7,'8, 9, 10 e 11, para repre
sentarem os ' cinco bordões que êsse 
instr. tinha fora do ponto.
- Nas t. para instr. de sôpro, usadas 

ainda" hoje para representarem a esca
la 'dêsses instr., indica-se por um pe
queno círculo sombreado os orifícios 
que devem ser tapados, e por um bran
co os que devem ficar descobertos.

Para os instr. de teclado havia duas 
espécies principais de t .: 1.° A t. 
alemã; empregava as letras para in
dicar as notas, e por cima destas co
locava caracteres formados com diver
sas linhas verticais e horizontais que 
representavam os valores. 2.° A t. por 
cifras; empregava tantas linhas hori
zontais quantas fôssem as vozes ou
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partes da harmonia; sôbre elas se es
creviam os algarismos 1, 2. 3, 4, 5, 6 e
7. para representarem os 7 graus da 
escala natural, col'ocando-se-lhes ao 
lado os acidentes que fôssem necessá
rios. Os valores eram indicados pelas 
respectivas figuras como na t. dos ins
trumentos de cardas.

Foi desta espécie de t. que derivou 
a notação por algarismo, muito usada 
na Espanha e Itália durante o séc. 12, 
da qual Rousseau pretendeu ser o in
ventor mais de cem anos depois, e que 
cutros modernamente têm feito revi
ver (v. notação).  O compositor e or
ganista português Francisco Correia 
de Araújo publicou depois do 1.° quar
tel do séc. 17 um livro de música para 
órgão (Libro de Tientos y Discursos de 
Mu3ica pratica e theorica de organo, 
etc. Alcalá, 1626) cuja notação é tôda 
pelo sistema das cifras.” (Vieira).

Riemann dá exemplos da t. espa
nhola para órgão, da alemã para ór
gão e para alaúde, para t. franc. e 
ital. de alaúde. Michel Brenet traduz 
de modo instrutivo uma t. ingl.. franc., 
esp. e italiana.

LIT. — Kiesewetter\ Die Tabulatu- 
ren der alten Praktiker; — Wasiele- 
toski; Oeschichte der Instrumental- 
musik im 16. Jahrhundert, 1878.

TABLET-EL DARAUCHA (ELZEHR), 
pequeno timbale de cobre, sustentado 
na mão, enquanto a outra o toca com 
uma correia; é usado pelos derviches 
ambulantes.

TABOLEIRO, a parte do plano onde 
assenta o teclado.

TABOT, altar portátil; v. Abessinia.
TABRET, ant. instr. de percussão 

hebráico.
TABULU, tambor dos indlos do no

roeste .
TABUR, iamburelliis, lat., ant. nome 

do tamboril.
TABWRDD (TABREDD, TABRET), 

timbale e tambor dos gauleses.
TACET (abrev. TAC.), tace, taci, tac- 

ciono, lt., sinal para certa voz do côro 
ou instr. da orq. não colaborar na 
peça, ou durante o tempo indicado.

TAF-TAF, instr. árabe de percussão; 
v. Arábia.

TAGA, singela placa de zinco com 
anéis de cobre nas bordas, usada em 
cerimônias relig. dos abessínlos.

TAGARNO, canto e baile popular 
mexicano em compasso ternário.

TAIERA, “ (Bras., Sergipe) Festa dos 
mulatos no dia de Reis’’ (Peq. Dic.). 
v. negros.

TAILLE, fr. antigo, tenor.
TAIKO (TAICO), jap., tambor ja

ponês, usado nas solenidades como o 
tantã chinês. Compõe-se dum círculo 
de madeira, cujas duas aberturas es
tão cobertas de membranas estiradas 
por cravos de cabeça redonda, tão es- 
pêssas e puxadas que a umidade da 
atmosfera pouco influi na sua disten
são. Três anéis prendem êsse circulo 
dentro de outro maior, de madeira, 
montado sôbre 4 pés como as mesas. 
O som do t. é surdo e misterioso; as 
membranas, pintadas de modo estra
nho, são de trabalho muito delicado.

TAIPU, ou ITAIPU, sino, campa.
TAISENE, instr. jap. de cordas; v. 

Japão.
TAKAH, hebr., tocar.
TAKHAY, instr. siamês, aligator. tem 

sou nome da imitação dum t., isto é, 
lagarto; as 3 cordas são tocadas por 
plectro de marfim e permitem sons 
continuados por meio de trêmulos 
muito rápidos. Compare a GRAV. pg. 
103, n.° 9.

TÁKHÉ, guitarra de 3 cordas, da 
Indochina, base dos instr. de corda. 
(Idêntico com o anterior?).

TAKIKOTO, ou SONOKOTO, jap.. 
instr. preferido das damas da socie
dade japonesa, com caixa apresen
tando incrustações de marfim e ricas 
decorações; 13 cordas de sêda passam 
por outros tantos cavaletes móveis 
para darem as notas desejadas. Os de
dos levam uma espécie de dedal com 
ponta de marfim, dando as cordas feri
das um som muito vibrante.

TAKT, al., compasso; — TAKT- 
STOCK, al., batuta; — TAKTSTRICH, 
al., barra (do compasso).
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TAL, crótalo dos músicos ambulan
tes da Índia, de duas chapinhas uni
das por cordão.

TALA. a) forma rítmica da mús. na 
índia; — b) gongo hindu.

TALABALACCO, it„ tambor mou
risco.

TALAIN-KYEE-WAIN, ajuntamento 
de 15 ou 17 gongos ou tantãs índios, 
colocados em forma semicircular e 
horizontalmente sôbre um pedestal, 
golpeados, com baquetas, por um exe
cutante que está no centro.

TALAN. cimbales da Índia.
TALAO, talon, fr., parte inferior do 

arco de violino, junto à noz.
TAMACARÉ. "peq. camaleão, cujos 

costumes os índios celebram em uma 
espécie de dança, como fazem com a 
sucuriú" (C. Gondlm).

TAMARACA, ou ITAMARACA. sino, 
campana.

TAMARACÁ-M1R1M. campainha.
TAMARACÁ-RENDABA. campaná

rio.
TAMBO, reunião de negros para can

tar e dançar.
TAMBOR, a) tambour. caisse, fr.. 

tamburo, cassa, it., drum, ingl., Trom- 
mel, al„ "nome genérico do instr. de 
percussão, cujas espécies são a caixa 
clara,, a caixa tarola e a caixa de rufo 
ou timbálão. As partes principais do 
t. são: 1 .° o fuste; cilindro de madeira 
ou de metal, constituindo o corpo do 
instr.; — 2 .° as peles que cobrem os 
dois lados do fuste; são peles de ani
mal lanígero convenlentem. prepara
das; — 3.° os arcos que se sobrepõem 
às peles para servirem de apoio à cor
da ou aos parafusos; — 4.° os ar qui- 
lhos, sôbre os quais estão estendidas e 
enroladas as peles; — 5.° a corda ou 
cordagem, que passando sucessivam. 
por orifícios abertos nos arcos ou gan
chos neles cravados, aperta-os contra 
os arqullhos, obrigando as peles a es- 
tenderem-se o mais possível; — 6 .° o 
bordão; é uma corda de tripa colo
cada debaixo da pele inferior para vi
brar juntam, com ela; — 7.° as ba
quetas, com que o tocador percute pro
duzindo o som. (Vieira). Tratando c\os

nossos índios, Déa de Souza (Brasil 
Musical, dez. 1945) fala dum peq. t. 
dos Ticunas do rio Mariassu, afluente 
do Solimões, composto de uma caixa 
de madeira, tendo numa das partes 
extremas pele de peixe surubim, pin
tada de manchas pretas e brancas.

Tambor de alarme e flautas dos índios Tu
canos (desenho do P. Damião Prentke).

Carlos Vaga (“Los Instrumentos Mu
sicales aborígenes y crlollos de la Ar
gentina” ) cita (e reproduz em gra
vura) "í.-sonajero cuadrado, Purulla, 
Guatemala” ; ts. de Ute, E. U.; t. de 
Esqulmales; da Chlppew, E. U.; Chi- 
riguano, Bolivla; Tenango, México; 
Nicarágua; Costa Rica; Panamá; dos 
índios Taullpang; Pueblos, Arizona; 
Tucumán, Argentina; Peru, etc.

b) tocador do instr. do mesmo nome. 
GRAV..P. 8, n.° 4.

TAMBORIL, tambourin, fr., tambu- 
rino, it., a) tambor peq., tocado com 
a mão;

b) na Alemanha, idêntico com pan
deiro;

c) na França, um tambor alto e es
treito, usado juntam, com o galoubet 
(espécie de flageolet) pelo mesmo to
cador;

d) dança em compasso binário.
TAMBORELEIRO, tocador de tam

boril.
TAMBOURA, TAMBURI, bandolim 

árabe, de braço menos comprido; — 
t. chargy, o oriental; — t. bousourk, o 
do Egito, de Palestina e da Sibéria.

TAMBOURAH e TANBOURAH, o 
tambor mais ant. da Índia, de caixa 
peq. e de braço muito comprido.

TAMBURI, v. tumburu-vina.
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TAM-KIN, ch., lnstr. chinês da famí
lia dos eheng; um tubo para soprar é 
aplicado a uma caixa redonda com 15 
a 20 tubos munidos de palheta de cha
ramela.

TAM-LAM, lnstr. de percussão; v. 
Abessinia.

TAMMUZ, a divindade da vegeta
ção, na Babilônia.

TAMPO, a parte da caixa harmônica 
onde estão as cordas, cujas vibrações 
recebe e transmite ao ar da caixa. 
Costuma ser feito de fôlha delgada de 
pinho sêco, que tem as melhores con
dições de ressonância.

TAMPON (TAPON). tambor persa, 
suspenso no colo e tocado com baqueta.

TAMPURA, idêntico com tumburo- 
vina.

TANBOURAH. v. tambourah.
TANBXJR. instr. árabe, de cordas de

dilhadas, vulgarizado no Egito, Pérsia, 
Turquia. Bulgária; o braço é comprido, 
o fundo bombeado, as cravelhas têm 
a forma de martelos, as 4 a 8 cordas 
são de arame.

Dlstinguem-se: t. árabe, de cordas 
tocadas com plectro; — t. baghlamah, 
mandolina infantil; — t. bouzourk. 
com caixa pirlforme e 20 divisões no 
braço; — t. búlgaro (t. boulghary), 
mandolina grd.; — t. chargy, com 
caixa em forma de pêra achatada de 
ambos os lados; — t. da Albânia, com 
8 cordas e um braço com 3 divisões;
— t. do Sudão, de mela cabaça com 
membrana e um braço longo, provido 
de 3 cordas; — t. ganibry, de 2 cordas;
— f. kebyr tourky, com 36 trastes; — t. 
malgacho, grande mandolina de 3 cor
das; — t. turco, (t. kébyr-tourky) com 
braço, cravelha e tampa harmônica 
com incrustações e ornamentos de 
nácar.

TANDELND, al., brincando.
TANGARÁ, v. ave.
TANGEDOR, tocador; t. de órgãos, 

organista; — TANGER, v., tocar instr.
TANGO, "dança sul-americ. do séc. 

19, criada sob as influências da polca 
e da habanelra; atualm., dança can
tada argentina” (Peq. D ic.). — É em 
compasso binário simples, andamento

moderado, predominando o modo me
nor; caracterlza-o principalm. o dese
nho rítmico de uma colcheia ccm pon
to, uma semicolcheia e duas colcheias 
por compasso, sendo êste desenho per
manente no acomp.” (Vieira).

TANGUINHO. na forma divulgada 
por Marcelo Tupinambá, é uma dança 
“em andamento de polca quase lenta 
e expressiva. Diferencia-se do puladi- 
nho pelos ritmos sincopados do acomp., 
e pela execução mais mole e menos 
precisa dos desenhos melódicos.” (A. 
Ramos, O Folklore negro no Brasil).

TANHENGA ou ITANHENGA, pedra 
que fala, eco.

TANTA (GONGO), tschung ou lô, 
eh., bejfroi, fr., grande disco de bron
ze chinês ou trabalhado na China, 
cujo centro é batido com maceta, pro
duzindo um som muito forte e inde
finido pelos numerosos harmônicos 
dissonantes. Assusta e aflige no /. e 
no p. A composição metálica é consi
derada segrêdo oriental.

TANTAÉ, dança exagerada da ilha 
de Ceilão e de outros países.

TANTUM ERGO, lat., a 5.® estrofe 
do hino Pange lingua que, com a 6.a, 
Genitori Genitoque devem ser canta
das em tôdas as bênçãos do SS. Sa
cramento, em latim. É uma das com
posições mais numerosas em tôda a 
música sacra. As 2 estrofes podem ter 
a mesma melodia, mas não poucos 
mestres deram-lhes música diferente, 
de acorde com o sentido do texto.

TANZ, al.. dança; — Tänzer, Tänze
rin, dançarino, dançarina.

TAO KOU, ch.. pequenino tambor 
chinês, de um círculo de madeira com 
pele de cobra e braço para segurar.

TAOU TEKI. flauta japonesa.
TAPA-BOQUILHA, peq. peça de ma

deira ou de metal, da forma de um 
barrete, para cobrir a boquilha da cla
rineta e do saxofone.

TAPADOS, tubos cobertos, fechados; 
v. órgão e tubo.

TAPAN. fil.. serenata dos filipinos.
TAPATIO (JARABE), baile mexicano 

de compasso ternário.
TAPDEBA, tambor árabe; v. Arábia.
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TAPHAPH, hebr., tocar o toph; — 
TAPHARS, hebr., tocar, tomar (kinnor 
ou ougab).

TAPHON ou TAPON. longo e estrei
to tambor dos siamêses.

TAQÀP (T’AQA), a) vêrga ou régua 
de madeira cu de ferro, batida pelos 
coptos em cerimônias rellg. quando 
não devem tocar os sinos;

b) apito vulgar; v. Abessinia.
TAR, espécie de pandeiro com guizos 

ou pequeninos discos metálicos, indis
pensável nos casamentos árabes dc 
Argel francês; — v. Arábia.

TARABOUK, tambor moderno no 
Egito, tendo a extremidade inferior da 
forma dum colo de garrafa; a pele 
extendida na parte superior é golpeáda 
com a mão direita; é idêntico ccm a 
darabukah; v. esta. — GRAV. pg. 103, 
n.° 0 .

TARANTANAS, repiques de sinos, 
festivos e complicados.

TARANTELA, d a n ç a  napolitana 
muito viva, no compasso de 3/4 ou 
6/ 8 ; tornou-se uma das formas predi
letas para solos brilhantes de piano, 
flauta, violino, v.-celo.

TARAPPATA, it., toque de tambor.
TARARA, palavra onomatopáica dos 

selvagens; significa trombeta, ao som 
de trombeta ou do boré.

TARIMBAO, tosco lnstr. de percus
são das Filipinas.

TARKHA, espécie de flauta campes
tre dos índios kollas.

TAROLA, tambor pequeno.
TARRENAS, pedacinhos de barros 

metidos entre os dedos, para marcar 
o ritmo das danças.

TASA, instr. índio de percussão, con
sistindo num vaso de barro com mem
brana.

TASCHENGEIGE, al., violino de bôl- 
so; v. sordino.

TAS KA, tambor índio, cujas duas 
membranas são tocadas simultanea
mente com baquetas.

TASTATA, it.. toque de Instr. de te
cla.

TASTATUR, al., teclado.
TASTE, al., tecla.

TASTIERA, it., ponto dos instrumen
tos de corda.

TASTO. it., a) tecla; t. solo, no sis
tema do baixo cifrado quer dizer que 
se toquem só as notas escritas, sem 
outras notas da harmonia;

b) filete de metal que, nos instr. de 
corda dedilhadas, atravessam o ponto 
Indicando o lugar dos dedos.

TATOIRA, v. ave.
TATU, cantilenas ao som da viola, 

com dança sapateada, no Rio Grande 
do Sul.

TATUREMA, TATUTUREMA, “orgia 
relig., verdadeira dança que precede 
a um dêsses festins sanguinolentos dos 
índios do Alto Solimões, quando ti
nham de sacrificar um guenza, me
nino que roubavam aos pais. Serpa. 
Rev. Anthrop.” (Costa Gondim).

TAUTOLOGIA, repetição inútil dos 
mesmos sons ou trechos.

TAVURAVAUA, dança dos kamayu- 
rás enfeitados com ramos verdes; na 
cabeça diadema de penas, vestidos com 
saias de fôlhas de buritis, parecendo 
com a dança do peixe dos índios na- 
huquás. (Costa Gondim).

TAWAYA, espécie de guimbarda nas 
Hebrides, da forma duma canoa.

TAYUC, TAÚS, MA YURI, MOHUR; 
instr. de cordas, da tndla, da forma 
dum peru, multo parecido com o es- 
rar; tem 4 cordas principais e 15 slm- 
oáticas.

TCHANG-KON. jap., tamboril ja- 
panês.

TCHAO, ch„ nome ant. do cheng 
(ceng) chinês, v. êste. — GRAV. pg. 
154, n.° 4.

TCHASKAIZY. instr. japonês.
TSCHE, ch.. flauta chinesa, de du

pla coluna de ar e embocadura lateral 
no melo do tubo.

TCHECO-ESLOVÁQUIA MUSICAL. 
O cântico sacro Hospodine, pomiluj 
ny que se julgava datar do séc. 12. 
parece ser já da época, em que a in
fluência bizantina cedia à de Roma 
que visava a união na liturgia católica. 
Foi Roma que, nas terras de Boêmia, 
tornava conhecido o canto gregor., 
propagado pelos mosteiros e. desde
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“NOITE FELIZ!”  ( “Stille Nacht” ) —  Monumento aos 
autores do canto de Natal mais propagado no mundo: 
em baixo, o padre Jesuíta Mohr, autor do texto; — 
em cima, o professor Gruber, compositor da música. 
Monumento em Oberndorf, perto de Salzburgo, na Áustria.
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973, pelo novo bispado de Praga. A 
exemplo do cântico sacro propagou-se 
o profano; o próprio rei Venceslau II 
(1278-1303) era Minnesaenger (“cantor 
de amor") e sob o seu governo can
tava em Praga o célebre Henrique de 
Meissen, Frauenlob (“ enaltecedor das 
mulheres” ) . Desenvolvendo-se o canto 
profano, em particular o chamado 
Leich, em fins do séc. 14 surgiu como 
compositor de cantos profanos o mes
tre Závis.

O govêrno dos luxemburguenses 
trouxe a influência da civilização fran
cesa, que, originando uma “arte nova”, 
substituía a alemã, até que o movi
mento político-religioso de Huss levas
se a tendências nacionais.

Da riqueza melódica dêsses cantos 
dizem os numerosos cancioneiros hus- 
sitas e os dos “Irmãos boêmios” , con
tinuados nos dos “Herrenhuter” . Das 
coleções impressas, a dos Irmãos boê
mios", de 1561, é a mais notável, sendo 
introduzido o canto a mais vozes só 
depois de subjugado o movimento de 
Huss. Sob o domínio dos Jagelones 
(1526) e Habsburgos organizaram-se 
em tôda a parte fraternidades literá
rias, associações mus., para manter a 
música sacra em alto nível: assim a 
Capela da Côrte de Praga sob Fernan
do I (1526-46) e Maximiliano II (1564- 
76); as da nobreza, como Rosenberg 
em Kruman, chegando à culminância 
sob Rodolfo II (1576-1612). tornando- 
se Praga o centro da música européia, 
tendo mestres como Felipe de Monte. 
Charles Luyton, Jac Regnart, Jacob 
Gallus, Turnovsky, Ryshnonsky. Har- 
rant de Polschitz (1621).

O novo estilo ital. de madrigal, com 
a introdução do croma, o canto artís
tico para 3 a 6 vozes, e o baixo cifrado, 
a nova forma da ópera e a evolução de 
instrumentos solistas, como o virginal, 
•riaram a fertilidade da época de ba- 
roco. mas as perturbações políticas e 
a opressão dos tchecos depois da guer
ra dos 30 anos. mataram inúmeras 
iniciativas, surgindo nova atividade só 
em fins do séc. 17. principalmente na 
música sacra. Esta produziu composi

tores como Cernokovsky (1672-1742) 
que, pela espontaneidade das idéias e 
riquezas de harmonias é colocado ao 
lado do vienense J. J. Fux; — J. Seger 
(1716-82), Francisco Puma (1704-74). 
José Zach (1699-1776), Sehling, (1710- 
56), Brixi (1732-71), Kozeluk <1738- 
1814). Vitásek (1770-56). Roberto Fueh- 
rer (1807-61 ),Horák (1818-71).

A música profana ressentia-se da 
falta duma côrte. mas, aos poucos, 
surgiram capelas e teatros em caste
los da nobreza, desenvolvendo-se as 
pperas em Praga e Bruenn. VI. Hel- 
fort e E. Steinhard (Geschichte der 
Musik in der Tschechosl. Republik. 
1936, Praga). aos quais seguimos, des
tacam os nomes de Mingotti (ligado a 
Gluck). Locatelli e Bustelli.

A música intr. chegou, na segunda 
metade do séc. 18, ao “classicismo mu
sical da Boêmia” , influindo na música 
européia; conta o viajante Burney que 
as crianças na escola primária apren
diam a tocar piano, violino, oboé e fa
gote, sendo chamada a Boêmia o “Con
servatório de Música da Europa” .

José Haydn passou alguns anos de 
sua mocidade num castelo da Boêmia; 
Brixi (1731-71) tornou-se o represen
tante principal do Classicismo da mú
sica boêmia, achando-se as suas com
posições nos coros de tôdas as igrejas 
da Boêmia. Daí o entusiasmo, com 
que Mozart foi recebido em Praga (em 
1787), quando Viena o deixou de lado.

O mesmo florescimento é caracteri
zado pela emigração de mús. boêmios. 
prova de sua fôrça de expansão, tendo 
começado em fins do século 17 e pro- 
longando-se pela 1.“ metade do séc. 18 
(Hammerschmidt. Z e le n k a . Tuma. 
Zack). Trabalharam, em Berlim, Franz 
Benda; em Gotha. Georg Benda; em 
Mannheim. Stamitz e Richter; na Itá
lia, Myslivecek; na Alemanha e Fran
ça, Dusek; em Paris. Reicha; em Vie
na, Wanhal, Gyrowetz. Pichl. Kozeluk, 
Anton e Paul Vranicky, alguns dos 
quais chegaram a pioneiros do roman
tismo europeu (Dusek e Vorisek) .

O compositor da 1 .® ópera romântica 
tcheca, Franz Skroup (1801-62) foi cer
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cado de tôda uma série de autores de 
cânticos e óperas, sobressaindo Tomá- 
sek (1774-1850) e Veit (1806-64).

Iniciaram nova época da mús. tche- 
co-eslovena o grande Frederico Sme- 
tana (1824-84) — óperas, poemas infe
riores, mús. de câmera, etc. — e An- 
ton Dvorak (1841-1904). criador de no
vas Idéias e formas em óperas, orató
rios, 9 slnf., mús. de câmera, Requiem, 
etc.. o prim. tcheco, a quem o mundo 
recebeu de braços abertos.

Zdenko Fibich (1850-1900) introdu
ziu na mús. do pais o tipo romântico, 
voltando nas últ. de suas 7 óperas ao 
"heroismo” do estilo de Smetana. Jan 
Levoslav (nascido 1843), o Padre Kriz- 
kevsky (1820-1885). reformador da mú
sica sacra; Leos Janácek (1854-1928), 
de dinâmica apaixonada em óperas, 
cantatas, etc.; Bendl (1838-97), Sebor 
(1843-1903), Rozkosny (1833-1913), Pro- 
chaska (1837-1888). Palia (1837-97), 
Skukersky (1830-1892), Blodek (1834-
1874), Hrimaly (1842-1908), Nasvera 
(1842-1914) — que sobressaíram nas 
suas obras sacras —, Maiát (1843- 
1915), Klicka (n. 1855) dão testemu
nho da riqueza musical do país.

Não são os únicos. Sobressaiam 
ainda Hartl, Trnecek, Kaàn. Knittl, 
Holy Kovarovic (1862-1920). Weiss (n. 
1862), Suda (1865-1931). compositor 
cego; Chvála (1851-1924); — na MÚ
SICA SACRA: Gregora (1810-87),
Hnilicka (1826-1909), Capek-Drahlo- 
vsky (1859-1926), Foerster (1833-1907), 
Hruska (1847-1889), Zelinka (1856-
1934). Sychra (n. 1859), Hornik (1864-
1917), Jeremias (1859-1918). Krizko- 
vsky.

O estilo do “construtivismo” , mais 
radical na França e na Rússia, reper
cutiu na T. S.. preparado por Foerster 
(óperas, sinfonias, órgão, mús. sacra, 
etc.) e iniciado pròpriam. por V. Novák 
(n. 1870), criador de um novo tipo de 
melodia e harmonia, autor de obras 
em todos os terrenos mus.. — associa
ram-se-lhe o fertllissimo J. Sulc (1874-
1935) e O. Ostrcil (1879-1935), que 
preferia linhas grandes.

Êsse trio superior foi seguido por 
Wendler (n. 1865), Prokop (n. 1865), 
Roob (n. 1879), Basler (n. 1874), Bar- 
tovsky (n. 1884), Macan (1858-1925), 
Piskácek (1873-1914), Aíoor (n. 1873). 
Zanvozla (1869-1930), Celansky (1870-
1931), Neumann (1874-1929), Hrazdira 
(1868-1926), Nebdal (1874-1930), Jan 
Kubelik (n. 1880), autor de 6 concer
tos de violino com orquestra; Jindrich 
(n. 1876).

Cultivaram a mús. sacra Tregler 
(1868-1932), Rihovsky (n. 1871). Pi- 
cka (1873-1918), Hruska (n. 1870) e 
Dousa (n. 1876). F. Fach é o organi
zador dos professores; R. Karel (n. 
1880) era hostil ao sentimentalismo, 
mas tornou-se mais simples e natural 
na sua 2.a ópera “A comadre Morte” ; 
— O. Zich (1879-1934) é outro precur
sor da nova geração.

A 3 a .geração da escola de Novák é 
presidida por Vycpálek (n. 1882), se
vero e másculo; J. Kricka (n. 1882) 
sabe agradar mais; Novotny (1886-
1918) morreu na guerra. Vornâcka (n. 
1887), Stepán (n. 1889), os irmãos Je
remias (Jaroslaw, n. 1889; Otokar,
1892), Aim (n. 1886), Bláha-Mikes (n.
1887), Machou (n. 1880), Felix Zrno 
(n. 1890), Balcár (n. 1886), Vojacek 
(n. 1888), Sin (n. 1881), Jirak (n. 
1891), Tomásek (n. 1896), Bednár (n.
1896), Broz (n. 1896), Stanislav (n.
1897), Polivka (n. 1896), Kalik (n. 
1891), Tarába (n. 1894), Krejci (n.
1891), a compositora Julia Reisser (n.
1888), Hybler (n. 1891), Vohanka 
(1880), Modo (n. 1898). Picha (n.
1893), Boskovec (n. 1894), Hlobil (n. 
1906), Stedron (n. 1900), Huth (n. 
1902), Zelinka (n. 1893), Rydky (n. 
1897), Martinu (n. 1890), os irmãos 
Haba (Al., n. 1893, Carlos, n. 1898); 
que ambos, com Miroslav Ponc (n. 
1902) compõem em 1/4 tons, — todos 
êles mostram que não morreu a ins
piração musical na T. S.

Não são todos ainda. Convém regis
trar: Reiner (n. 1910), Kübin (n. 
1909), Huettel (n. 1903), Vlach-Vru- 
tiky (n. 1897), Hrimaly (n. 1883), 
Weinberger (n. 1896), Axman (n.
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1887), Polácek (n. 1873), Cemik (n. 
1880), Hradil (1898), Ambros (n.
1891), P. Haas (n. 1899), Holub (n. 
1902), Jan Kunc (n. 1889), Kaprál (n.
1889), Petrzelka (n. 1889). Krapil (n.
1892), Chlubna (n. 1893), Blatny (n. 
1891). Bakala (n. 1897), Goldbach (n. 
1896). Bartos (n. 1902), Krejei (n.
1904), Burian (n. 1904), Mastaliv (n. 
1906), Bartos (n. 1905), Plavec (n.
1905), Nemecek (n. 1902), Kohout (n. 
1895), Suchy (n. 1902). Blazek (n.
1905), T. Schaefer (n. 1904), Zick (n. 
1912), Nejedly (n. 1912), a sra. Vite- 
szlava Kaprál (n. 1915).

A musicalidade na ESLOVÁQUIA 
não é inferior à da Boêmia e Morávia. 
bastando lembrar Lichard (n. 1853). 
Lanka (n. 1872), Figus-Bystry (n.
1875), Schneider-Truavsky (n. 1881). 
Mikolás Moyzes (n. 1882), Kresko- 
Zápotocky (n. 1893). Valastán-Dolins- 
ky (n. 1892), Dostalik (n. 1896), Ned- 
back. Em. Marsck (1875-1936), Chlup 
(n. 1879), Folprecht (n. 1900), Ka- 
fenda (n. 1883), Alexander Moyzes (n.
1906), Suchon (n. 1908).

A essa incrível riqueza esboçada, no 
estudo ‘ Die Musik in der Tschechosl. 
Republik” , por Helfert, no mesmo li
vro E. Steinhard fala da mús. alemã 
na dita República desde o séc. 16. 
Contrariam, ao que promete êsse ti
tulo, o trabalho, em parte, mostra o 
que fizeram mús. tchecos e eslovacos 
na Alem., entre os quais nomes fami
liares: J. Kuhnau, um dos criadores 
da sonata alemã; Moscheles, distin
guido por Beethoven; A. W. Ambros, 
musicólogo de fama internac.; Moisel; 
o violinista David Popper, o biógrafo 
Procházka; o critico e biógrafo F. 
Pfohl; Wcyrsch, organista; Oberleith- 
ner, discípulo de Bruckner; Gustav 
Mahler (1860-1911), etc., etc.; no pre
sente E. F. Korngold (que esteve no 
Rio de Janeiro), e tôda uma longa 
série de músicos que continuam a dar 
testemunho convincente da musicali
dade da T. Esl.

LIT. — V. E. Helfert. Geschichte der 
Musik in der Tsch. Republik. 1936; — 
R. Newmarsch, The Music of Czecho-

slovakia, 1942; R. Batka, Die Musik in 
Böhmen, 1906; — L. Urban. The Music 
of Bohemia, 1919; — P. Nettl, Beiträge 
zur böhm. und mähr. Musikgeschichte, 
1927.

TCHENASCHEL. instr. de percussão; 
v. Arábia.

TCHÉRA, a única corda do massan- 
qo; TCHÉRA-MATCH, (“batedor da 
corda” ), tocador; plectro; v. Abessi- 
nia. — GRAV. p. 5. n. 6 .

TCHINGUÉ, fr., (ícWnfif-harpa). 
dança final ncs casamentos turcos, ao 
som da harpa.

TCHOU, ch., espécie de claquebois 
(v. êste) chinês.

TCHOUNG, ch., carrilhão chinês de 
forma Idêntica como a do king, de 
pedras sonoras.

TCHOUNGTTOU, ch., espécie de 
claquebois, de 12 pranchas.

TEATRAL, música t. — espetaculosa. 
pretensiosa.

TEATRO, a) vasto edifício, onde se 
representam obras dramáticas, óperas, 
etc. ou se realizam concertos musicais;

b) arte de representar; espetáculo;
c) profissão de arte dramática;
d) conjunto de atores dum país.
Der Grosse Herder define o f. como

"a poesia dramática em sua personifi
cação mimica e cênica, e o respect. 
local; . . .  no sentido amplo, o con
junto da literatura cênica duma época 
ou dum povo; em sentido desprezivo, 
como manifestação exagerada e irreal 
de sentimentos.”

A relação do t. com a mús. salta 
acs olhos na simples citação de bai
lado, dança. drama musical, ópera, 
opereta, oratório, etc. O t. não é só 
lugar de gozos estéticos, mas, pelo 
conjunto das belas artes, é capaz de 
arrastar os homens para o bem ou p. 
o mal, pelo que a Igreja e o Estado 
estão interessados nêle.

A origem do t. remonta até a anti
quíssima tendência humana de se di
vertir e de imitar, encontrando-se as 
formas fundamentais em tradições po
pulares e canções infantis de roda. A 
China, o Japão e a índia, partindo do 
culto dos mortos e dos deuses, desen
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volveram o t. até alto grau artístico; 
— a Grécia fê-lo sair do culto de Dio- 
nysos, criando em Atenas o t. trágico, 
na Sicília e na Itália inferior o cô
mico; — juntou-lhe o côro e levou-o à 
forma clássica em Atênas. donde se 
propagou por sôbre o mundo, com a 
lenta transformação em t. de diver
timentos; — o t. trágico terminou no 
1 .° séc. a.Cr.; o cômico desenvolveu-se 
durante algum tempo.

A Idade Média não recebeu a heran
ça do t. antigo, mas a Igreja criou, 
como Biblia para os analfabetos, dra
mas baseados na S. Escritura, desde 
a criação do mundo até o últ. Juizo, 
sendo desenvolvido partlcularm. o mis
tério do Natal. Na Alemanha, pelo ano 
de 1200, o texto latino, ainda mantido 
nos cantos, mais e mais cedeu à lín
gua vernácula. Dos Santos preferi
ram-se as figuras de S. Nicolau, S. 
Catarina e S. Dorotéa; na França a 
da SS. Virgem.

Os atores, antigam., pertenciam ao 
clero, servindo de palco o côro da 
igreja, mais tarde o largo na frente ou 
a praça do mercado. O elemento leigo, 
entrando, aos poucos substituiu o cle
rical. Na França, o t. cômico passou 
à farsa política, na Alemanha à satira 
contra camponeses e cavalheiros.

Na Itália, herdeira do mundo antigo, 
surgiu o trionfo, a comédia e tragédia, 
com intermédios musicais, pantomi
mas e bailados. Na Alem., a renascen
ça e a reforma, pondo fim aos misté
rios, produziram o t. escolar e o bur
guês dos mestres cantores; na Inglat., 
depois de alegorias pedagógicas, o novo 
drama chegou a equivaler o da anti
guidade; — na Espanha, o auto e a 
comédia não se desligaram dos gran
des valores éticos da fé. do amor e da 
honra; — na França, o t. clássico re
velou a grd. influência do humanismo 
e da comédia atual e pessoal; — en
quanto o baroco se manifestou na 
ópera, criadora das decorações cêni
cas, trajes, maquinismos. etc., e o ba
roco religioso formou o t. dos Jesuítas, 
em particular na Áustria e no Sul da 
Alem., além de terras ultramarinas.

Desde 1585, na Alem. se exibiram 
grupos teatrais ambulantes, inglêses e 
alemães, levando a sua arte, depois, à 
Rússia, Escandinávia e Dinamarca. O 
raclonaüsmo esforçou-se por levar o 
t. da fantasia para a realidade, so
brevindo as tendências de dar-lhe pa
lavras em verso, de valor interno, de 
transformar a comédia veneziana e a 
tragédia italiana na burguesa e na co- 
méãie larmoyante, culminando no tri
unfo do Singspiel alemão (peças can
tadas) e na reforma da ópera por 
Gluck, com novos ideais, e com posição 
mais alta dos atores, dados ao apro
fundamento psicológico dos papéis. O 
t. chegou a ser uma causa nacional., 
encontrando tôda a proteção nas cor
tes.

O romanticismo faz reviverem os as
suntos de fantasia popular, culminan
do nos dramas musicais de Richard 
Wagner.

O naturalismo teve que lutar contra 
a censura, conseguindo, porém, servir 
aos grds. problemas sociais. Foi se
guido pelo neo-classicismo e neo-ro- 
mantismo; a encenação foi substituída 
pelo impressionismo de Max Relnhardt.

A tendência de dar ao t„ novam.. 
seus antigos direitos, fez surgirem o t. 
da natureza; palcos ao ar livre, grupos 
e massas que falavam, agremiações da 
juventude e do povo, e criação de or
ganizações dos amigos do t.

O t. russo ganhou fama européia, 
não por último seu corpo de bailado 
imperial.

Já em 1760, Johann Friedr. Lowen 
apresentou uma “História do t. ale
mão” , seguida por multas obras nos 
vários países. Fundou-se, em 1901, em 
Berlim, uma “Sociedade para a Histó
ria do t.’\ enquanto M. Herrmann, em 
1914, estabeleceu os fundamentos para 
a Ciência (metódica) Teatral, cultiva
da em muitas universidades al., como 
de Berlim, Leipzlg, Francoforte, Grei- 
fswald, Kiel, Colonia, Munique.

Tudo isso levou à fundação de Mu
seus Teatrais, como os de Viena, Ber
lim, Colonia, Kiel, Munique. — Paris 
(Musée de VOpêra e Coméãie Fr.), —
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Milano (Scala). Roma (Pai. Burcard). 
— Nova Yorque (Yale), e a de Escolas 
Teatr. que se tornaram freqüentes.

Na construção do t. moderno, o 
palco forma um todo juntam, com seus 
fundos e partes laterais, os depósitos 
p. bastidores e objetos, quartos para 
vestir, salas de ensaios, repartições de 
administração, de refeições, etc. O lu
gar da orquestra costuma ser entre o 
palco e o proscênio (sala dos especta
dores) . Esta, por motivos acústicos, 
geralm. tem a forma de ferradura com 
camarotes, galerias, etc. em ordem de 
anfiteatro, possuindo ainda amplos 
corredores, escalas largas, etc.

Palco e sala são separados, entre as 
várias cenas, pelo grosso pano (im
pregnado) de bôca, que, em caso de 
incêndio, pode ser substituído por cor
tina metálica, o palco dispõe de am
plos maquinismos para formação' de 
cenas, paisagens, Interiores, etc., para 
levantar partes do soalho até a altura 
de 10 m., ou fazê-las desaparecerem no 
fundo, por fôrça elétrica ou hidráulica.

A iluminação dispõe de numerosas 
instalações para todos os efeitos. Ser
vem de complementos aparelhos para 
produção de trovões, chuva, vento, etc., 
e abundantes sinais de comunicação, 
além de providências para o caso de 
incêndio.

Os países costumam ter disposições 
de lei para as construções, representa
ções, etc.

LIT. — Diante do complexo de as
suntos, o Dlc. Enciclop. Der Grosse 
Herder, divide a LIT. como segue: 
QUESTÕES DE PRINCÍPIO. Elemen
tos: Kutscher, 1932; — T. Nacional: 
Petersen, 1919; Michael, 1923; Bran- 
denburg, 1926; Rosenthal, 1927; Zie- 
gler, 1933; Kolbenheyer. Dle dritte 
Bühne (Neuland, 1935); Técnica: 
Kranlch, 2 vol. 1929-33; Boyd. 1934, 
lngl.: Construção: Hammitzsch, 1907; 
Morton, Shand, 1928, ingl.;

HISTÓRIA (GERAL); Gregor, 1933; 
Wlnds, 1925; Nlcoll, 1927, ingl.; Glenn. 
Hughes, 1930, lngl.; Dubech. 3 vol., 
1933, franc.; Loukomski. 1935, fr.

ANTIGUIDADE: Fensterbusch. 1930; 
Dörpfeld u. Reisch, 1896; Flechter, 
1914 e 1930; Bulle, 1928; Blrt, 1931; 
Flickinger, 1926, ingl.; H. Lee Rostrand, 
1934, fr.;

ALEMANHA: Lebede, 1920 e 1923; 
Rosenthal, 1927; Idade Média: Crelze- 
nach, 1911, drama; Fronlng, 1891; 
Stahl, 1910; — Renascença: Herrmann, 
1914 (abrindo novos caminhos); — 
Teatro dos Mestres Cantores: Köster, 
1921; Brinkmann, 1933; — T. de Es
cola: Frei Expedito Schmidt, 1903; R. 
Meyer, 1934; — T. Clássico: Satori- 
Neumann, 1921; — Século 19: Kosch, 
1932; Martersteig, 1924; Lüwy, 1931; 
Schien ther, 1932; — Naturalismo:
Henze, 1930; — Impressionismo: Ja
cobsohn, 1921; Rothe, 1930; Horch, 
1930; Renovação: W. v. Schramm, 
1934; K. Gerlach, 1934; Junghaus, 
1934; R. Schlösser, 1935;

AMÉRICA: Fülöp-Miller, 1931;
CHINA: Zucker, 1926, ingl.;
ESPANHA: v. Schack, 3 v., 1854; 

De Escovar, Lasso de Vega, 2 v., 1925; 
Pfandl, 1929; Vossler, 1932;

FRANÇA: Cohen, I. 1928; Monmer- 
qué, 1929; Mongrédlen, 1927; Fuchs, I, 
1933; Dreyser, 1930; Mueller, 1930; Rol
land, 1926;

1NDIA: Sten Konow, 1920, al.;
INGLATERRA: Chambers, 4 vol.,

1928; Boswell, 1932; Summers, 1934; 
Moussinac, 1932; Bergholz, 1933; Pe- 
lizzi, 1934, lt.;

ITÁLIA: D’Amico. 1932; Tllgher,
1928;

JAPAO: Tsudsuml, 1929, al.; Glaser, 
1930; Kabuk, Klnkaid, 1925, ingl.;

RÚSSIA: Gregor, Fülöp-Miller, 1927; 
Kerschenzew, 1922; Tairoff, al., 1923;

ANUARIO: Deutsches Bühnen Jahr
buch, fund. 1889; — Theater von A 
bis Z;

REVISTAS: Die Szene, 1911; Die 
Schaubühne, 1925; Bausteine zum d. 
Nat. T., desde 1933.

VESTUÁRIO: v. Boehm, 1921; Zu
cker, 1925; Gregor, 1926;

TEATRO NO BRASIL — “O L. es
creve o P. Seraf. Leite (J. do Com., 2- 
V-1937) foi introduzido no Br. pelos
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colonos que representavam nas igre
jas a moda port., os seus autos... Os 
port. já representavam autos no Br. 
quando os Jesuítas começaram os seus. 
Isto é certo. Mas, é lgualm. certo que 
foram os Jesuítas que escreveram no 
Br. as prim. peças conhecidas e deram 
à arte dramática na colônia nascente 
o prim. desenvolvimento e arranco.

Tais obras utilizavam elementos in
dígenas, tirados uns da fauna, outrcs 
da etnologia. Pertence a esta catego
ria o temor dos índios pelos anhangas, 
semelhante ao que o povo tinha na 
Europa pelos diabos e mcnstros fa
bulosos. ..

Nos colégios dos Jesuítas representa- 
vam-se também entremezes, como se 
deduz duma proibição de 1610; e en- 
contram-se já resquícios do humanis
mo clássico, de que os Padres foram 
mestres insignes, coado, porém, pelo 
sentimento profundamente cristão e 
religioso dos seus autores.

Nestas representações primitivas 
convém distinguir duas espécies:.. .  
para as aldeias, autos; p. os colégios, 
além de autos, havia comédias e tra
gédias, com marcada preocupação es
tética de estilo mais guindado.

As prim. peças do t. br. escreveram- 
se em port., tupi e castelhano; o latim 
veio mais tarde". . .

O P. Ser. Leite dá também instrutiva 
relação cronológica das representa
ções:

1564: Auto de Santiago;
1567-1770: Auto da pregação univer

sal, mandado fazer por Nóbrega e An- 
chieta com o fim expresso de “subs
tituir alguns abusos que se faziam com 
autos nas igrejas” ;

1573: Diálogo (em Pernambuco);
1574: Écloga Pastoril (idem);
1575: Tragédia do Rico Avarento e 

Lázaro Pobre (Pernambuco);
1576: Écloga Pastoril (Pernambuco);
1578: Um Auto (idem) ;
1581: Tragicomédia (Bahia);
1583: Auto das Onze Mil Virgens 

(depois do recebimento de relíquias);
1583: Auto Pastoril (na Aldeia de S. 

Espirito);

1584: Diálogo (em Pernambuco, ao 
P. Visltador);

1584: Auto das Onze Mil Virgens 
(Bahia);

1584: Diálogo da Ave Maria, na Ca
pitania do Esp. S .;

1584: Auto de S. Sebastião, no Rio 
de Janeiro. "Estava um t. à porta da 
Misericórdia com uma tolda de uma 
vela, e a s. relíquia se pôs sôbre um 
rico altar, enquanto se representou um 
devoto diálogo do martírio do santo, 
com coros e várias figuras muito rica
mente vestidas; e foi asseteado um 
moço atado a um pau";

1586(?): Auto de S. Lourenço, drama 
sacro;

1586: Auto da Vila da Vitória ou de 
S. Maurício;

1587: Diálogo do Guaraparim (aldeia 
do Espirito Santo);

1589: Drama de Assuero, na Bahia;
1598: Auto da Visitação, escrito por 

Anchieta na sua última doença;
1605: Tragédia, em Pernambuco.
Esse t. não era um simples passa

tempo. Servia à catequese e à paz 
entre índics e colonos. No Auto de S. 
Lourenço o Anjo amarra o inimigo Sa
raiva e fala aos indios:

Não façais mal a ninguém. 
Amai-vos entre vós mesmos;
Não sejais enredadores. 
Lembrai-vos dos vosscs mortos: 
Não vos lembreis das ofensas,
E não sejais invejosos.
Não tireis frechas às gentes," etc.

No correr dos anos surgiram e desa
pareceram inúmeros t. em todo o Bra
sil, Inclusive casas de óperas, citadas 
por Renato Almeida. Por ocasião do 
desaparecimento do T. Lírico do Rio. 
Oscar Guanabarino (J. do Com. 21-9-
1932) diz que tiveram a mesma sorte 
o S. Januário, Alcazar Lyrique Fran- 
çais. Eldorado, Provisório, S. Luis, Gi
násio, Politeama, Lucinda, Apoio e 
Fenix, receando que um dia os seguis
se o próprio T. Municipal, construído 
de 1905 a 1909.

Também S. Paulo e outras capitais 
e cidades protegeram a arte cênica que 
ainda conta com inúmeros palcos mo
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destos de cidades pequenas, de asso
ciações e colégios.

LIT. — O T. Municipal do Rio de 
Janeiro, 1913 ("Photo-Musso” ) ; — Re
nato Almeida, fflst. da Mús. Br.; — 
Joaq. Madureira (Braz Burity), Im
pressões de r.; — Mário Nunes, 50 
anos de T. (Jornal do Br., 10 e 27-4- 
1941); — Lafayette Silva, Hist. do T. 
Bras., 1938.

TEATRO LÍRICO, t. de ópera.
TEBA, ãr., ária.
TEBANA (FLAUTA), antiga flauta 

grega, formada da tibia dum burro e 
forrada de cobre; era tocada com pa
lheta e produzia um som rouco.

TEBASHOUL, tambor argelino.
TEBEUL, tambor árabe; t. kebir, o 

grande; t. ç’rir, o oeq.; v. tabl e Arábia.
TEBLOUN (TEBBI), tambor arge

lino.
TECLA, tegula ou clavis, lat., tasto, 

it.. touche, fr., Taste, al., cada uma das 
peças que compõem o teclado. "Como 
cada t. no órgão, que foi o prim. instr. 
de teclado, serve para descobrir um 
orifício, por onde passa o ar que se 
introduz nos tubos produzindo os sons, 
foi por isso denominada em latim te
gula, telha, cobertura; chamaram-lhe 
também clavis, chave, com mais pro
priedade porque realmente, no órgão, 
a t. desempenha as funções duma 
chave.

No piano, a t. tem uma ação com
pletam. diversa: é uma espécie de ala
vanca, sob cujo impulso o martelo ss 
lança contra as cordas” . (Vieira).

TECLADO, tegularum, lat.. tastiera, 
it., clavier, fr. Klavier, al., o conjunto 
de "teclas” que permitem fazer vibrar 
as cordas do piano etc., as linguetas 
dos harmónios, o ar dos tubos (flau
tas) do órgão. “Não se aplicou logo, — 
pergunta Riemann, — o f.. primeiram. 
encontrado para o órgão, aos instr. de 
corda, em particular à harpa, criando 
assim o nosso piano?” Responde: 
"Não. O t. do órgão, a principio e por 
longo tempo, era demasiadamente 
grosseiro, para dêle esperar vantagens. 
O piano tem outra origem: vem do ve
lho monocorâo dos teóricos gregos.”

(Katechismus der Musikgesch.ich.te, 
n.° 63).

“O t. usual compõe-se de duas or
dens de teclas, uma inferior e outra 
superior; as teclas da ordem inferior 
são brancas (cobertas de marfim ou 
de matéria que se lhe assemelha, sendo 
antigam. de buxo); as da ordem su
perior são pretas (de ébano, ou de 
outra qualquer madeira escura ou es
curecida com tinta). As teclas bran
cas servem para as notas naturais, as 
pretas para as alteradas." (E. Vieira). 
Ouçamos ainda Riemann:

“64. Mas o monocordo só tinha uma 
ou duas cordas e, no fundo, nem era 
instr. de mús. — De certo; como no 
comêço, os pianos mais ant. não ti
nham senão poucas cordas, e não pas
savam de instr. escolares. O mono
cordo dos pitagoreus tinha, debaixo de 
cada corda, um cavalete móvel, de 
cuja posição na escala desenhada no 
funde da caixa de ressonância, de
pendia a altura do som. O puxar des 
cavaletes n. um e outro lado tinha o 
seu lado fraco (a inutilização das cor
das, dos cavaletes e do fundo), pelo 
que não admira ter-se dado a cada 
neta da escala um cavalete próprio, 
a exemplo da vina dos hindus, com 
19 cavaletes, sôbrs as quais se abai
xavam as cordas, quando no monocor
do tinham que ser elevados os cavale
tes debaixo das cordas. Não se sabe 
a data dêsse desenvolvimento. Con
clui-se, porém, da grd. propagação dum 
instr. original de construção semelhan
te, a »viela, do séc. 10. que foi inven
tado já nas primícias da Idade Média, 
uma espécie de teclado de cavaletes 
móveis. De lá houve ainda um grande 
passo para dar-se aos cavaletes a for
ma de lingueta, para êles não só deter
minarem o comprimento das cordas, 
mas também as fazerem ressoar. Ao 
que parece, êsse progresso que criou o 
clavicórdio, predecessor do nosso pia
no, parece datar, pelo menos, dos fins 
do século 14. (Riemann, Katechismus 
der Musikgeschichte).

TECLADO DE JANKÓ, O pianista 
húngaro Paulo de Jankó, nasc. em
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1856, discípulo de Hans Schmitt. J. 
Krenn e A. Bruckner. inventou em 
1882 um novo teclado, complemento 
da idéia de Vlncent, mas permitindo 
ver claramente a escala diatónica de 
dó. Consta de 6 filas de teclas, uma 
abaixo da outra e de extensão muito 
menor do teclado comum. Represen
tam uma única escala cromática, por
que as 4 filas superiores são apenas 
outros pontos de ataque das duas infe
riores, quer dizer, cada nota pode ser 
tocada em 3 lugares diferentes, con
forme seja mais cômodo.

Esse t. permite pegar bem a décima, 
sem arpejo, sendo tôdas as distâncias 
mais curtas, passando o dedo polegar 
facilmente por baixo dos outros, as 
filas superiores, são mais difíceis para 
tocar. Foram construídos pianos que 
têm o teclado comum e o de Jankó.

TECLADO PAN-SEMITONAL, inven
ção do francês Ivon, em 1889; — com- 
põe-se de uma única fileira de teclas 
iguais, mais estreitas que as comuns 
e tendo, como guia para a vista, no 
fundo uma barra que. em quadrados 
brancos, marca as notas naturais, e 
em pretos as alteradas; a barra, mó
vel lateralmente, permite tôdas as 
transposições. A aceitação foi muito 
menor do aue a do teclado de Jankó.

TECLEAR, ant.. tocar as teclas, de
dilhar.

TÉCNICA, a) sinônimo, na música, 
de prática; ter muita t., tocar bsm;

b) arte de construir instr.
"A t. assombrosa é a capa de dis

farce dos músicos sem sentimento.” 
(Alfr. Pinto, "Sacavem” : No remanso 
do lar. 1913. p. 133).

TÉCNICO, perito na arte ou na cons
trução.

TECNOLOGIA, explicação de artes, 
ofícios e têrmos.

TEDESCO, it„ alemão; alia tedesca, 
no estilo e andamento das antigas val
sas alemãs.

TE DEUM LAUDAMUS, lat.. pala
vras iniciais, e assim titulo do hino 
ambrosiano. composição solene, de 
três partes: louvores à SS. Trindade, 
a Cristo, súplica. É recitado ou can

tado, na maior parte do ano litúrg., no 
fim das Matinas; além disso, em sole
nes ações de graças. Existem dêsse 
hino grandiosas composições de um 
sem-número de mestres.

TE’EMERTA MANGHEST, instr. de 
sôpro que forma as “ insígnias do 
reino” ; v. Abessínia.

TEI-TEI, v. ave.
TEJOLETAS, esp., nome populav de 

castanholas.
TEKI, jap., flauta japonesa.
TEKOKOLI, v. México.
TEKSISTLI, instr. mex. de sôpro; v. 

México.
TELEFONE, aparelho de transmis

são da voz a grande distância; — TE
LEFONEMA, comunicação TELEFÔ
NICA, com ou sem a intervenção ào 
(ou da) TELEFONISTA.

TELÉSIAS, guerreira estimada pelos 
gregos antigos.

TELHINHA, "instr. pop. e burlesco 
composto de dois pedaços de louça 
que se entalam entre os dedos e se fa
zem soar batendo com um no outro, à 
maneira de castanholas.” (Vieira).

TELIN, TELYN, harpa de grandes 
proporções, dos países escandinavos.

TELLOCHORDE, instr. de teclado 
inventado em 1775, por Clagget, de 
Londres, que produzia as diferenças 
cnarmônicas por um pedal.

TEMA, pensamento musical que, em
bora não completa, traz fisionomia 
própria; difere, nisto, do motivo, que 
é apenas germe de forma temática: 
v. fuga.

TEMPERAMENTO, a) systema par- 
ticipatum, lat.; tempérament, fr., Tem- 
peratur, al., é a redução de intervalos 
próximos a um mesmo nivel. para a 
formação duma escala musical de doze 
sons em cada oitava. Não custa afinar 
um piano ou órgão de modo que o 
acorde âó-mi-soU-dó) satisfaça plena
mente. Continuando, porém, a afinar, 
partindo sempre da quinta (sol) ou 
quarta (tá), com número crescente de 
notas com sustenido ou bemol, ver- 
se-á que a mesma tecla, ora dá uma 
nota excessivam. alta, ora muito baixa. 
É que sol sust. e lá bemol, embora dis
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ponham da mesma tecla, não têm nú
mero igual de vibrações, dando-se ou
tro tanto com tôdas as demais notas 
de tecla comum: Já sust. e sol bem., 
lá sust. e si bem., etc. Daí a necessi
dade do t., estabelecendo-se um meio 
têrmo entre as duas notas de tecla co
mum, mas núm. diferente de vibra
ções. Esta divisão da escala em 12 par
tes iguais, discutida desde 1500, foi pro
posta como questão de princípio, pou
co antes de 1700, por Andreas Werk- 
meister; ganham-se, assim, interva
los não de todo puros, mas musicalm. 
aceitáveis. As terceiras temperadas 
têm 2/3 de coma demais, mas aguen
tam melhor essa diferença do que o 
faria a quinta. Só um sistema de 53 
graus (em lugar de 12). como mos
trou Nicholas Mercator em 1675. cor
responderia a tôdas as exigências, mas 
constituiria um aparelho excessivam. 
pesado na prática, abstraindo mesmo 
da dificuldade de manter puros todos 
os intervalos;

b) estado fisiológico, conjunto dos 
pendores, caráter duma pessoa.

TEMPERAR, a) empregar o tempe
ramento (v. êste);

b) moderar o andamento;
c) expressão ant. por afinar.
TEMPERATURA, estado de frio ou

calor, de umidade ou secura do ar, 
com grande influência em vários ter
renos da música.

TEMPISTA, com relação ao tempo; 
bom t., cantor ou músico que observa 
bem o tempo.

TEMPO, medida da duração das no
tas. Antes do séc. 17. os meios de de
terminá-lo exatamente, eram bem li
mitados, modlficando-se muito, no 
correr dos séculos, o valor das notas. 
Assim, composições dos séc. 14 a 16 
ha transcrição em notas modernas, 
devem ser reduzidas à metade ou um 
quarto — em mais antigas mesmo a 
um oitavo — dos valores em que estão 
escritas, para se obter um andamento 
justo. Pelo ano de 1600 surgiram indi
cações usadas ainda hoje: Allegro, 
Adagio. Andante, etc. que. no entanto, 
no principio mais se referiam ao ca

ráter do que à duração das peças, tan
to que para Adagio se escolhiam vale
res mais compridos, para o Allegro- 
notas curtas; só no séc. 18 a indicação 
do t. passou a ter notas curtas no Ada
gio, tocadas lentam.. e notas longas 
no Presto, tocadas ràpidamente. As
sim mesmo, a arbitrariedade inevitá
vel no uso dessas indicações levou à 
procura de meios inconfundíveis que- 
tiveram sua coroação na invenção do 
metrônomo (v. êste).

As expressões ital. costumam ser 
estas: "Tempo giusto, andamento re
gular, nem vagaroso, nem apressado. 
T. primo, primeiro andamento. T. da 
capo, andamento do princípio, o mes
mo que t. primo. A t., in t. retomando 
a regularidade do andamento, quando- 
esta tenha sido alterada. In rigori di 
f., com andamento rigoroso. T. rubato. 
andamento incerto não rigoroso (rou
bado).” (Vieira).

TEM-TEM, v. ave.
TENEBRAE, lat., v. trevas.
TENEBROSO, sombrio, misterioso.
TENENDO, it., sustentando as notas 

ou o andamento inicial.
TENERAMENTE, CON TENEREZZA, 

it., com ternura.
TENOR, taille, em fr. ant., a) a voz: 

mas. mais aguda; escrevia-se a voz do 
t. na clave de dó na 4.* linha, mas 
os editores passaram a usar tanto da 
clave de sol, para as peças poderem 
ser cantadas também por sopranos que 
só conhecem esta clave, como na de 
Já, usada para a voz do baixo. Na dis
tinção entre t. lirico e heróico (Helãen- 
tenor, al.), êste corresponde ao mezzo- 
soprano, indo de dó a si bemol, com 
forte registro médio e timbre de barí
tono; o t. lirico sobe mais, e é mais 
claro, lembrando o timbre do soprano, 
mas tem o registro grave mais fraco;

b) deu-se o nome de t. (tenor) no 
século 12 à voz que, sobrevindo outras, 
mantinha o trecho tirado do canto- 
gregor., o canto Jirme. acompanhado 
ao alto pelo discantus. Mais tarde. 
para complemento da harmonia, acres- 
centou-se um contratenor (lat.) que- 
ora se movia, ora acima, ora por baixo
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do t.. divldindo-se com o tempo, no 
contratenor bassus (contratenor bai
xo) — da palavra basis, base. funda
mento, e contratenor altus (alta vox, 
lat.), ou altus, i. é, voz alta, o nosso 
contralto, chamando-se o discantus: 
supremus (o mais alto), soprano;

c) nome da mús. vocal ou instr. que 
corresponde à voz de t. ou a um ins
trumento dêsse caráter;

d) na escrita medieval, t. significa 
também suspensão, prolongação da 

nota final do canto.
TENORETE, ant. reg. de órgão, cujos 

tubos eram de estanho, com bocal de 
palheta.

TENORINO, tenor de voz fraca.
TENOROON, instr. de palheta ba

tente e tubo cônico, parecido com o 
fagote, mas de dimensõe smenores.

TENORSCHLÜSSEL. al., clave de 
tenor.

TENSOR, músculo que estende qual
quer órgão ou membro, como o crico- 
ílroideano e o t. das cordas vocais 
inferiores.

TENTO, tiento. esp., ant. expressão 
p :r peça de música.

TENUTO, it., sustentada, demorada; 
as notas marcadas com f., ou a sua 
abreviação ten. devem ser sustenta
das segundo seu valor exato; forte t. 
(ou: /. ten.) manda sustentar o forte 
em todo o trecho marcado sem ne
nhuma diminuição.

TEORBA, v. tiorba.
TEORIA, conhecimento especulati

vo. conjunto de princípios fundamen
tais; doutrina (acêrca da música).

TEÓRICO, relativo à teoria; — 
TEORISTA. pessoa que conhece uma 
ciência (sem que. talvez, a saiba pra
ticar) ; TEORIZAR, expor teorias, me- 
todlzar.

TEPONAZTLI, tambor peruano e 
mexicano, de uma única peça de ma
deira; também a membrana é subs
tituída por madeira, pelo que o som 
do t. é ôco; existe em dois tamanhos: 
o peq. é pendurado no colo; o grande 
é provido de pés. sôbre cs quais fica 
em posição horizontal. — GRAV. p. 25. 
ns. 1 e 4.

TER, lat., três vêzes; exigência feita 
às vêzes, nas coplas.

TERAPÊUTICA, v. medicina e mú
sica.

TERÇA, TERCEIRA, a) intervalo de 
3 graus; na escala diatónica encon
tra-se a t. maior (composta de 2 tons) 
no 1.° grau, no 4.° e no 5.°; a t. menor 
(de um tom e meio) no 2.°, 3.°, 6.° 
e 7.°;

b) a seg. das horas menores do Ofí
cio divino, rezada antigam. à hora ter
ceira, às 9 da manhã, com hino, 3 sal
mos, etc.

TERCEIRO TOM GREGORIANO, o 
frigio; v. canto greg., frigio.

TERCETO, terzettò, it., trio, fr. e al., 
peça mus. para 3 instr. ou para 3 vo
zes, acomp. ou não por instrumentos.

TERCILHO, ou TERCINA, terzina, 
it.. tercillo, esp., triolet, fr., Triole, al., 
quiáltera, grupo de 3 notas com o 
valor de 2, indicado pelo algarismo 3 
colocado sôbre as notas.

TEREROPIA, flauta de cana dos ín
dios (C. Gondim).

TERETISMO, v. anenaiki.
TERMASTRIS, gr., furiosa e brutal 

dança guerreira dos ant. gregos.
TERNÁRIO, de 3 partes; compasso 

f., dividido em 3 tempos; — divisão 
ternária, trecho de 3 partes.

TERNATE MUSICAL, v. índias ne
erlandesas .

TERNO, pastoril; v. rancho.
TERPODION (TERPODIUM), ins

trumento de teclado, inventado, em 
1821, por Loeschmann e Allwright; ti
nha um cilindro metálico, untado de 
substância resinosa e movido por um 
pedal; abaixando uma tecla, a fricção 
fazia vibrar o respectivo fio metálico.

TERTIA, lat., a 2.“ das horas meno
res canônicas; v. terça.

TERZFLüTE, al., flauta-têrça.
TÉSIS, v. arsis.
TESOURA, v. ave.
TESSITURA, it., tecido, contextura; 

a extensão média duma voz, na qual 
canta sem esforço.

TEST. prova, exame; na medicina-. 
reação principal de imunidade bioló
gica; — na química: têrmo usado
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para determinadas qualidades recla
madas para êste ou aquêle fim; — na 
psicologia e educação: exigência para 
verificação de determinadas qualida
des ou habilitações.

Na Rev. Bros. de Música, Rio, 1937. 
n. 3 e 4, pg. 130 a 151, o Prof. Ant. 
Sá Pereira, estuda "Um test de apre
ciação musical". Sem “traçar normas 
rigorosas” . . .  visa "verificar o grau 
de compreensão musical dos alunos”... 
“O acesso à mais bela e emotiva das 
artes só se faz através dessa desola
ção que é para o espirito infantil, a 
teoria elementar da música.” Man
dando a professora tocar trechos sim
ples, melodiosos e bem ritmados, fá-la 
pedir aos alunos um título para o 
que ouviram ou uma história que a 
defina, com o que os inicia na teoria 
sem êles perceberem. Vê nesses exer
cícios uma "escola de disciplina e de 
concentração, como estímulo da ima
ginação criadora e, sobretudo, como 
formação do hábito de ouvir e apre
ciar música” . . .

“Depende a compreensão musical 
essencialm. do hábito de ouvir, do con
vívio com a música, convívio íntimo e 
freqüente, e livre de preconceito de 
escolas e de raças.”

Para t. de apreciação musical, Sá 
Pereira reuniu 9 quadros (de Rubens, 
Feuerbach, Stuck, Millet, etc.) e es
colheu 9 discos, que permitiam estabe
lecer correspondência de âmbito entre 
a pintura e a música. O resultado, 
sem ser brilhante, foi instrutivo mes
mo quando as respostas erradas.

No 2.° t., o ouvinte, depois da audi
ção dum disco, tinha que pronunciar- 
se, por escrito, a) sôbre o grau (1-5) 
de agrado provocado; b) sôbre o ca
ráter da mús. (se moderna ou antiga);
c) sua nacionalidade, o nome do au
tor) ; d) a forma musical; e) propôr 
um titulo de acôrdo com as idéias des
pertadas.

TESTUDO, lat., a lira primitiva dos 
gregos; nos séculos 15-17, o alaúde — 
GRAV. p. 25, n.° 5, 6, 7.

TÉTICO, é o trabalho musical que 
começa em tempo forte.

TETRACORDO. a) diatêsseron, quar
ta perfeita;

b) trecho de 4 notas ou sons.
TETRADIAPASAO. quádrupla oi

tava.
TETRAFONIA, harmonia a 4 partes.
TETRAGRAMA, pauta de 4 linhas, 

empregada no canto gregoriano.
TETRATONO, quinta aumentada.
TETSILACATL. antigo instr. me

xicano.
THÔ-CO, ou CHUÉ, caixinha sonora 

batida com martelo; v. Indochina.
THOPH, v. toph.
THOUMGO (ou THUMGO) TUA- 

PAN, peq. e chato tambor dos siamê- 
ses, com bolinhos de chumbo dos lados, 
e baquetas.

THRENOS, gr., cantos fúnebres dcs 
gregos.

THRO, violino da Birmânia, de 3 
cordas e de arco muito curvado. 
GRAV. p. 103, n. 8 .

TIANTQUIQUITLY. instr. músico de 
barro de origem azteca. É usado 
como apito de guerra.

TIBETO MUSICAL. — Êsse planalto 
da Asia central é o mais elevado de 
todo o mundo, cercado de 3 lados das 
ingentes montanhas do Himalaia. 
Kurakorum e Kuenlun. passando no 
leste para as montanhas da China 
ocidental. As planícies monótonas são 
avivadas por lagos e pântanos, entre 
os quais avulta o Tengri-Nor. Nos vales 
entre as montanhas de 8.000  m. de al
tura, desenvolvem-se os rios Brahma- 
putra, Jangtse, Mekong e Salwen. ccm 
florestas fechadas. Na zona mais 
baixa há colônias de camponeses chi
neses; os tibetanos têm seus rebanhos 
nas regiões mais altas. O país, ccm 
numerosos mosteiros, governado pelo 
Dalai Lama, está sob a influência da 
Inglaterra.

O rei Srong-btsan-sgam-bo. em 632. 
elevou o budismo à religião do Estado, 
escolheu para sua residência Lhasa e 
chegou em 681 ao auge de seu poder. 
A história posterior do país é de ca
ráter religioso (lamaismo); a influên
cia hindu foi substituída pela chinesa. 
Em 1720, a China depôs o Dalai Lama.
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tornando o T. tributário; em 1890, o 
pais teve que reconhecer o proteto- 
rado inglês. No tratado de 1906, teve 
que reconhecer a soberania da China.

Os instr. do T. são o g-lingbu, grd. 
flageolet de 8 orifícios; — o suma ou 
harib, chamado nos mosteiros r gya-

O museu Guimet possui ainda ou
tros instr.: o r kang, trombeta p. fes
tas relig.; — concha; — kon-don, 
trompas de lama-mendicante; — kan- 
doung, de lama, feito de osso humano; 
— trompa de exorcismo; vários tam
bores.

ling, oboé; — ogophong ou drarn 
■snyantzo, violão; — o r gyadung, trom
bone dos sacerdotes t., monótonos, mas 
sonoros, usados nas festas; — os da- 
mans ou dramans, timbales.

A orq. é profana ou religiosa; aquela 
«  formada pelas castas inferiores dos 
mon e dos bheda; a religiosa por la
mas; a primeira costuma ter alguns 
pares de timbales e 5 ou 6 sumas que 
tocam a mesma melodia; tocada a últ. 
nota, os cantores repetem a melodia, 
cantando seu verso, alternando novam. 
com os oboés. A orq. relig. segue o 
mesmo processo, mas é bem maior.

O canto das danças, de melodias de 
pequena extensão, mas de ritmos di
fíceis, começa lentam., acelerando re
petições e chegando na 20. ou 30. vez 
a extrema rapidez; seguem a escala 
chinesa.

TÍBIA, lat., flauta; tibia utricularis, 
gaita de fole; — tibiae ambulatoriae, 
flautas, v. adonión.

TICO-TICO, v. ave.
TIÊ-GALO, TIÊ-PRETO, TIÊ-SAN- 

GUE, TIÊ-TINGA, v. ave.
TIEU, flauta de Pan da Indochina.
TIE-ZU, pequeninos pratos das da

mas chinesas.
TIFA, tamboril dos habitantes da 

ilha de Ambolne.
TIKARA, tambor indio usado nas 

festas nupciais.
TI-KIN, espécie de violino chinês, 

formado por uma noz, fechada por 
tampa finíssima de madeira. A noz 
tem 5 aberturas elípticas que servem 
de “ouvidos". O braço, plano e encima 
levem, curvado, não tem trastes, mas 
apenas duas cravelhas para as duas 
cordas de sêda.
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TIKTIRI, sansc.. clarineta dupla 
com cabaça, instr. dos domadores de 
cobras na Índia.

ITMBALAO, caixa de rufo.
TTMBALE, tímpano, ou atabale 

(ant.), timbale, fr., tímpano, it., Pau- 
ke, ai.. “Instrumento de percussão 
com som determinado. . .  Compõe-se 
de uma caldeira, larga bacia de cobre 
ou de latão, coberta com uma pele es
tendida sôbre um arco e apertada por 
uma série de parafusos que circunda 
a caldeira.

É por meio dêsses parafusos que se 
afina o t.. produzindo um tom tanto 
mais agudo quanto mais apertada es
tiver a pele.

As baquetas com que se percute o t. 
têm o nome especial de bilros.

É uso estabelecido empregar dois t., 
cada um afinado em sua nota diferen
te, tocados por um só timbaleiro. To
davia numa gr. orq. pode empregar-se 
maior número... Mesmo um tocador 
só pode servir-se de 3 ou 4 t. sem 
muita dificuldade...

"O t. grande que o tocador coloca à 
sua esquerda, pode ser afinado de fá, 
a dój na extensão de uma quarta, e 
o t. pequeno, colocado à direita, com
pleta a oitava afinando-se de dó a 
fáj. Note-se que é uso escrever as 
notas para os t. nos limites da pauta, 
mas o seu efeito é oitava abaixo.

Modemam. têm-se construído t. 
aperfeiçoados, em que só com uma 
chave e por meip de uma engrena
gem (uma volta maior ou menor) se 
aperta tôda a pele, a fim de se afinar 
ràpidamente.” (Vieira).

TIMBALEIRO, tocador de timbales.
TIMBRE, a “côr” dos sons ou da 

voz; a qualidade que faz ser diferente 
uma voz da outra, a flauta do violino, 
a trompa do oboé. etc.. o registro mé
dio da voz do registro grave ou alto. 
Provém da fusão de notas agudas mais 
ou menos numerosas com o som fun
damental; — v. alíquota.

TIMBREL (TOBRET), tambor da 
Nigrícia.

TIMOR MUSICAL, v. índias neer- 
landesas.

TIMPANI. it., timbales.
TIMPANISTA, it., tocador de timba

les, timbaleiro.
TINTINNABULUM, lat., campainha.
TINVA, "único instr. de cordas co

nhecido dos peruvianos; era uma es
pécie de guitarra de 5 a 6 cordas (M. 
Brum)” . C. Gondlm.

TIORBA (TEORBA). teorbe, ír., thi- 
orba, it.. espécie de gr. alaúde do sé
culo 17, chamada também árchilaúde.. 
Tinha uma ordem de bordões fora do 
ponto que, portanto, só podiam dar. 
cada um, uma só nota. Os bordões 
soltos tinham cravelhas próprias, so
brepostas ao principal sendo portantoi 
difícil para tocar.

TIPLE, soprano.
TIRADOR, (ou puxador) DE REZA. 

“indivíduo de garganta estentórica e 
afeito à ocupação de celebrante leigo 
dessas exteriorizações {Terço ou O/í- 
cio de N. Sra.) do culto católico” . (J:. 
da Silva Campos, Tradições baianas. 
1930, p. 17). Rematavam as "práti
cas devocionais, obrlgatòriam., com Oi 
Senhor Deus, misericórdias, entrado, 
pelo t. de r.” .

Quem puxava as rezas (cantando), 
multas vêzes era uma mulher do povo. 
de eondição humilde, mas com o grd. 
mérito de ter contribuído, em época 
de falta de padres, para a unidade na 
fé do povo brasileiro.

TIRANA, dança e cantiga pop. da 
Espanha; — no Brasil, espécie de fan
dango.

TIRATA. tirade. fr.. vocalise, gor
jeio.

TIRATUTTO, registro g e r a l  do 
órgão.

TIRO-ARITENOIDEANO. m ú s c u lo ,  
“que ocupa a espessura das cordas vo
cais inferiores... é constritor da glote 
e influi poderosamente sôbre as qua
lidades fisicas do som." (Lopes Mo
reira: Comp. de Técnica Vocal) .

TIROLESA, tyrólienne, fr.. dança dO: 
Tlrol, em compasso ternário.

TITHA. flauta de um único som. 
usada na Índia.

TITYRIAN, gr., grd. flauta curvada, 
da Grécia.
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TI-TZü ou TI-TZON. flauta travessa 
de bambu, usada na China e no Japão.

TLA, mex., terra; TLAPITZCATZIN, 
professor de mús. no México ant.; — 
TLAPITSALI. flauta mex. de barro 
cozido.

TLOU-MPOUM-POUM, ch., pandei
reta chinesa.

TNUCI. peq. castanhetas metálicas 
das árabrs. de som sêco e estridente.

TOADA, entoação, melodia, cantiga; 
TOADILHA, toada.

TOBILLETS, timbales metálicos de 
Tunes e dos países maometanos; são 
cobertos de pele de cabrito.

TOCANDIRA (VEAPARIA), formiga 
preta que deu o nome a uma festa dos 
indl:s Maués. do Amazonas, com 
danças e mús. Era feita anualm. para 
a escolha de guerreiros de coragem 
provada (Barbosa Rodrigues).

TOCAR, antigamente: tanger, fazer 
ressoar um Instrumento.

TOCATA, mús. que se toca; "forma 
de composição instr., com alg. afini
dade com o prelúdio e a fantasia, mas 
apresentando característica própria, 
de vivacidade e virtuosismo, sem repe
tição de partes nem desenvolvimento 
de temas.” (Peq. Dic. B r.).

TOM, a) sinônimo de som, com a 
diferença de exprimir um som deter
minado, segundo a sua gravidade ou 
acuidade;

b) diapasão ou alamlré, tipo fixo 
para estabelecer os outros sons;

c) o  intervalo maior entre graus 
conjuntos, chamando-se o menor de 
meio tom;

d) modo; esta palavra é empregada 
(em vez de f.) na mús. grega; — na 
gregoriana, tanto serve dizer t. quan
to modo; — na moderna, só se deve 
dizer t„ porque “modo" tem outra sig
nificação (modo maior ou menor);

e) “ tubo suplementar que se adi
ciona nos instrumentos de sôpro com 
bocal; tem por fim baixar o diapasão 
do instr., mudando-lhe o t. e dai pro
vém o nome. O t. é também denomi
nado rosca quando tem uma ou mais 
voltas em espiral, e pontilho quando 
é direito e muito curto.” (Vieira);

f) sinônimo de tonalidade. .
TOMUNHENGOÉRE, a s s o b i a d o r  

(C. Gondim).
TONAL, relativo aos tons ou à tona

lidade.
TONALIDADE, Tonart, al., sistema 

dos sons, produto não da natureza, 
mas da convenção, tanto que muda 
com os tempos e países. A da Idade 
Média perdura no canto gregoriano; 
índios e chineses, ainda hoje, têm sua 
t. diferente da nossa.

TONDERO, v. Peru musical.
TÔNICA, a primeira nota duma es

cala tonal.
TONGA, dança das habitantes da 

ilha de Tonga.
TONIC-SOLPA, (método) v. notação.
TONMALEREI, al., mús. descritiva 

(v. esta, pg. 2 00).
TONÔMETRO, “aparelho de acústi

ca destinado a conferir com a maior 
exatidão a altura de qualquer nota. 
Consiste numa coleção de diapasões 
graduados entre si por diferenças pe
queníssimas, apreciáveis par meio do 
fenômeno das interferências. Foi in
ventado em 1834 por um fabricante 
de sêdas. Scheibler e aperfeiçoado em 
1867 pelo físico alemão Koenig.” 
(Vieira).

TONTA, "cantada pela manhãzinha, 
como despedida da festança, à hora 
em que o sol se faz anunciar" (Rsn. 
de Almeida, 1. c. p. 182).

TONUS PEREGRINUS, lat., tom pe- 
regrinante, que, para alguns cantos, 
foi aceito embora não fôsse dos 8 tons 
gregor. É usado em particular no salmo 
In exitu e agrada pela variedade; v. 
D. Hugues Gaïsser, L’origine du “To
nus Per.” em Combarieux, Congrès 
Internat. d'Histoire de la Musique 
tenu à Paris, 1900; p. 127-133.
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TOPH, THOPH, hebr., tambor men
cionado na Bíblia, talvez idêntico com 
o deff dos árabes, donde derivou o 
adufe. (Ex., XV, 20).

TOPHEPHOTH, hebr., instr. de per
cussão hebr., correspondendo ao tam
boril.

TOPONATZTLE, mex., tambor mex., 
feito do tronco da árvore mezquita.

TOQUE, ato ou efeito de tocar; t. 
das Ave Marias, badaladas do sino da 
igreja, às 6 da manhã, ao meio dia, e 
às 6 da tarde, lembrando a Anuncia
ção à SS. Virgem e convidando para 
rezarem "O Anjo do Senhor anunciou 
a Maria", etc. É oração repetidas vê- 
zes posta em música.

TOQUES DE CORNETA E CLARINS; 
o livro "Ordenança de t. de c. e cl." de 
Antônio Moreira César (1898) contém, 
em 50 ps. 203 t., consistindo o últ. n. 
em 12 dobrados. Os t. são simples e 
incisivos:

/jantar «-«as.' DKMrçardfmjs! Awlade.1

Oeil-dr' levanbr.' Tirar bone' Pôr bo - net.'

TÓRAX, peito, cavidade do peito, que 
forma a caixa de ressonância torá
cica, na emissão da voz.

TORBANA, espécie de tiorba de 2 
cravelhas, uma com 5 cordas duplas, 
a outra com 4 graves. Da parte supe
rior partem mais 14 cordas chamadas 
pristounkl, ficando à direita das de
mais cordas; a t. era muito difundida, 
no séc. 18, na Ucrânia e na Polônia.

TÓRCULUS, neuma gregor. consis
tindo em 3 notas, das quais a do meio 
é a mais aguda; distinguem-se t. resu- 
pinus, que é um t. seguido por mais 
uma nota que sobe, — e t . liquescens, 
que só tem 3, como o t. comum, sendo 
a última pequenina (para ser can
tada mais levemente); e semivocalis; 
v. neuma 7, 21, 24.

TORDIAO, tordiglione, it., tordion, 
fr., dança do séc. 16, mencionada por 
Gll Vicente.

TOREM, “dança indigena...” (C. 
Gondlm). Segundo alguns, idêntico 
com toré, flauta feita de taboca.

TORÉ, v. boré.
TORI, buzina dos Parintintins, com

posta de um porongo ou cabeça, ten
do na extremidade inferior um ori
fício, na superior um tubo de taquaril. 
com embocadura de jlageolet.

TORNABOTA, nome espanholizado 
de tournébout, fr., cromorno (v. êste).

TORNA-VOZ, cúpula ou coberta aci
ma do púlpito, para reforçar a voz do 
pregador.

TORNEIO, a) jogos públicos da Ida
de Média aos sons do tambor;

b) composição ant. para o alaúde; a 
primeira parte descrevia os lances dos 
combates, o final imitava os toques do 
clarim e o rufo dos tambores.

TORó, "animal de cuja cauda os ín
dios fabricam uma buzina. E. de Sá 
diz que os tapuyas tinham uma espé
cie de buzina (trombeta), feita da 
cauda do tatu grande, para chamarem 
uns aos outros; é o mesmo dasypus 
gigas de que fala V. Martius: E cau- 
dae cute hujus animalis aut crocodili 
(jacaré) indi tubam fabricant, aliis 
toré vel turé dictum. Pôrto Seguro 
chama o t. flauta dobre ou trlple, fei
ta de taquara... Esta buzina ou trom
beta parece ser a mesma que a Re
vista Antr. traz desenhada e dá-lhe o 
nome de ufuá, v. kuntchungcocaun.” 
(C. Gondim).

TÔRRE; "no linguajar dcs sineiros 
baianos, í. é o conjunto de sinos dum 
campanário.” (J. da Silva Campos, “A 
voz dos Campanários Baianos” ) .

TORRÉE, trombeta circular indiana.
TORSELLUM, lat., órgão de vários 

registros.
TORY, TORYBA. alegria, festa dos 

índios (Costa Gondim).
TOSCHIÔ, flauta grave do Japão.
TOSSOUNI, peq. tambor japonês.
TOSTO, it., rápido, breve.
TOTOLAPITSALI, apito de passari

nhos, do México.
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TOTONOTSALISTLI, apito mex. que 
imita o canto de certos passarinhos.

TOUBOUL, v. tabal.
TOUCHE, fr., a) tecla); — b) ponto 

dos instrumentos de corda.
TOUCHER, fr., tocar; t. délicat, t. 

■brillant; toque suave, t. brilhante.
TOUGAH, canto do Cáucaso.
TOUÍT, melodia tipica dos tuare- 

gues, com adaptações violentas do 
texto à música; v. Arábia-Tuaregues.

TOU-KOU, ch„ tambor chinês.
TOUMOURAH, variedade da vina- 

lndiana, com 18 trastes; as 13 cordas 
são dedilhadas; multo usada na Pro
víncia de Dehli.

TOUNG-SIAO, flauta chinesa. '
TOURNEBOUT, fr., cromorno (v. 

•êste).
TOURTI, TOURRY, espécie de mu- 

sette indiana, com odre e tubo de in
suflação, alimentando outro tubo com 
palheta e 4 orifícios.

TOUTOUNA, tamboril de cordas.
TOUTARI, peq. trompa de Bengala.
TOUTSOUMI, tambor em forma de 

■crivo.
TOVACA, v. ave.
TRACTO. TRACTUS, lat., trait, fr., 

prolongamento do Gradual, substitu
indo o alleluia, nas épocas de penitên
cia (quaresma). A melodia do t. é. 
como do Gradual, das mais ricas em 
todo o canto gregoriano.

TRANSIÇAO, modulação.
TRANSITORIUM, lat., nome da 

•Communio no rito ambrosiano.
TRANSITUS, lat., morte. Recorda

ções, às vêzes com grande solenidade, 
•da morte dum Santo; assim o t. de S. 
Francisco, comemorado anualmente 
com o canto de antífonas, do salmo 
Voce mea ad Dominum clamavi, e 
orações.

TRANSPOSIÇÃO, adaptação duma 
mús., para um ou alguns graus mais 
alto ou mais baixo, para acomodá-la 
melhor à voz ou ao instr. Os compo
sitores para orquestra transportam 
constantemente, quando e s c r e v e m  
para instr. transpositores; — teclado 
transpositor (prlnclpalm. usado no 
harmónio) é o que se deixa mover la

teralmente elevando ou abaixando 
todos-os tons.

A t. escrita exige mudar tôdas as 
notas com o intervalo pedido, mudan
do também a armadura. A t. lida 
substitui mentalmente a clave da peça 
por outra, exigida pelo intervalo do 
transporte, e a armadura antiga pela 
do novo tom.

Sem esta t. mental não é possível 
ler partituras orquestrais.

TRANSSAHARIEN, fr., quadrilha 
moderna de salão.

TRANSVERSAL, v. travessa.
TRAQUEIA, canal de comunicação 

entre a laringe e os brônquios, dando 
passagem ao ar na aspiração e expi
ração.

TRAQUENARD, dança francesa da 
Idade Média.

TRASCINANDO. lt., arrastando.
TRASTA (TRASTO), v. fasfo.
TRAUERMARSCH, al., marcha fú

nebre .
TRAVERSON, variante do Basshorn 

(v. êste), de formato mais cômodo; 
construção de Daniel Fuchs, Viena, 
em 1873.

TRAVESSA (TRANSVERSAL), tra- 
versière, fr., traverso ou traversiero, it., 
qualificativo ant. da flauta, para dls- 
tinguí-la do instr. com embocadura de 
apito.

TRAVESSAO, linha vertical que 
atravessa a pauta para dlvldí-la em 
compassos; chamada também linha de 
divisão, ou divisão do compasso.

TRE, it., três; A TRE, a três.
TREMOLO, TREMOLATO, TREMO- 

LANDO, it., trêmulo nos Instr. de cor
da pelo vai-vem extremam, rápido do 
arco, suscetível de todos os graus de 
fôrça; no piano, o fr. é duplo: a) com 
uma só nota, sendo a tecla percutida 
sucessivam. com vários dedos; b) com 
duas ou mais notas alternadamente.

TRENO, gr., canção fúnebre.
TREPIDAMENTO, TREPIDANTE, 

TREPIDO, lt., tremendo, com som 
vacilante.

TRÉSOR MUSICAL, de R. J. van 
Maldeghem. Collection authentique de 
Musique Sacrée et profane des anel-
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ens maitres beiges; van Maldeghem 
escolheu as melhores obras dos mes
tres belgas mais admirados em tôda 
a Europa nos séc. 14 a 16; publicou, 
desde 1865, duas séries por ano, a pri
meira de mús. sacra, a seg. de profana. 
Franz Witt comenta no Catálogo das 
Associações de S. Cecília (n.° 222) as 
obras sacras desde a 1.® série: 1865, 
uma das melhores; o Te Deum de J. 
de Kerle "em cantabilidade, efeito, 
exequibilidade excede todos da MÚS. 
DIV. de Proske", elogia as demais 
peças, que são de J. de Kerle, J. van 
Berchem, C. Verdonck. C. van Roor, 
A. Willaert, Matthäus le Maistre, Re- 
naut de Melle, J. de Macqué, Franz 
Sale, joh. de Cleve (canon a 6 v .) ; — 
1866 contém: antífona de Nicolau
Gombert, de interesse apenas históri
co, por cada uma .das 4 vozes cantar 
outra antíf. mariana (o que na igreja 
não é admitido); Lad. Lauret, de J. 
de Fossa e obras de A. Pervenage, Jac. 
Arcadelt, A. Willaert, Ph. Verdolet e 
A. Brumel; 1867 abre com uma Salve, 
Regina, a 12 v., de Goudimel (de muito 
efeito p. coros grandes); seguem 
obras do mesmo, de Agrícola, Josquin, 
Orl. di Lasso; — a série de 1868 con
tém composições de Franz Sale, que 
continuam em 1869-1870, onde segue 
uma Missa a 5 v. de Ph. de Monte; — 
esta últ. obra é terminada em 1871; — 
a série de 1872 começa com uma Missa 
a 6 v. de Ph. de Monte, “de extraordi
nária sonància e cheia de fogo” ; inti
tula-se. “Deus, Deus meus”, digna pre
decessora da Missa Papae Marcelli, de 
Palestrina; Witt louva igualm. as Mis
sas “Quomodo dilexi” , e “Cum sit om- 
nipotens”, ambas a 6 v.; esta é con
cluída em 1873, sendo publicado o 
“Agnus Dei” em 1874; esta série traz 
aípda a “Missa ad modulum Bene
dicta” , de Ph. de Monte e outra de A. 
Brumel; — Fr. Schmidt (1. c.) des
taca as obras profanas de Rolando 
Lasso, Ph. de Monte, Hub. Waelrant, 
Jac. du Pont, M. Pipelare, Jacobus Cle
mens (non Papa), Th. Créquillon, A. 
Pervenage, Matth. le Maistre, joh. de 
Cleve, VOngueval.

Na “Musique religieuse” de 1875 vem 
obras de A. Brumel, L. Episcopus. 
Lamb. de Monte. M. Pipelare, Riji. de 
Mel (menos apreciadas por Haberl, 1. 
c. n.° 317, que, no entanto, louva mui
to os madrigais da série profana de 
Goudimel, Meldert, Agrícola, Rore, 
Gombert, Berchem, interessando-se 
pouco pelo de Verdelot); o ano de 
1876 traz obras sacras de Ren van 
Melle, N. Gombert, C. de Rore, Th. 
Créquillon, Orl. de Lasso e Joh. de 
Cleve, e profanas de Josquin Boston. 
Josquin des Près, Th. Créquillon, Ver
donck, C. de Rore, J. de Cleve e M. le 
Maistre; — 13.° ano, de 1877, contém 
9 motetes de Johannes de Cleve, de 
quem a série de 1878 publica uma 
Missa a 9 v. e 4 motetes; — outra 
Missa do mesmo mestre vem em 1879, 
com 3 motetes e o salmo 82; — ainda 
em 1880 vêm 5 comp. de J. de Cleve, 
com outras, de Gombert, Wilaert, J. 
de Près, Pervenage e Orl. Lassus.

A série 17, de 1881, contém obras de 
J. de Kerle, Joa. Richafort, jac. van 
Berchem; — as comp. sacras de 1862 
são de De la Rue, as profanas de vá
rios autores; — “Trésor Musical” , con
tinuado em 1883, no ano seguinte ofe
receu números sacros de Arcadelt, Ja
cobus, Clemens. Hutin, Gombert, Lu
pus, Le Jeune (Claude), Josquin de 
Près, P. de la Rue; a parte profana é 
de motetes e madrigais; — a série 2 1 , 
de 1885 apresenta comp. sacras de Ph. 
Rogier, Gossen Juncker; daquele uma 
Missa dum códice de Madrid, de 1598; 
— a série profana contém chansons 
de Pierre de la Rue, Alex. Agrícola e 
M. Pipelare.

O ano de 1886 traz um Requiem de 
Jacobus de Kerle, tendo como canto 
firme a melodia do canto greg.; — o 
ano de 1887 publica a Missa Regina 
coeli, a 4 v. do mesmo autor, e 1 mo- 
tete de Verdelot; — em 1888 saiu a 
‘ Missa ut, ré, mi, fá, sol, lá” de Ja
cobus de Kerle; a série profana traz 
um retrato de Maldeghem (a exemplo 
dos anos anteriores); — do mesmo 
autor J. de Kerle vem a “Missa de B. 
Virgine” em 1889; — a série profana
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contém madrigais de A. Yver, Gherkin 
e Arcadeít.

No 26.° ano, em 1890, Maldeghem 
editou a “Missa Lauda Sion” de Jac. 
de Kerle; na parte profana, 10 madri
gais de J. Arcadelt; — em 1891 con
tinuou a Missa de Kerle, terminada só 
no v. 28, em 1892; está série traz ainda 
motetes de Am. Feys, Phil. Verdelot e 
Jakobus Bultel; a série profana tem 5 
madrigais it. de Arcadelt. 1 chanson 
de C. Verdonck e 2 de Noé Faignieut.

TREVAS, OFÍCIO DE — i. é das Ma
tinas e Laudes nos três últimos dias 
da Semana Santa. A Igreja nêles se 
ocupa com a Paixão do Divino Espôsc.

As lições do 1.° noturno são trechos 
das lamentações do profeta Jeremias. 
Cada dia se repete a comovente antí
fona Christus factus es t ... Não ad
mite a Igreja para as Trevas qualquer 
acomp. musical, e o que aumenta a 
expressão de luto e dor é a cerimônia 
da extinção das luzes colocadas sobre 
um triângulo diante do altar e sôbre 
o mesmo, depois de cada salmo e du
rante o "Benedictus” . É antiquíssima 
essa cerimônia de que Amalário no 9. 
século faz menção, dizendo: “A nossa 
igreja é iluminada por 24, luzes, a cada 
salmo... aumenta a nossa tristeza, 
porque o nosso Sol morreu, e assim 
quase a cada hora o sol perde em es
plendor até a completa extinção” .

É, por isso, que êsse ofício se chama 
de trevas.

TREVISANA, dança ital., de Tos- 
cana.

TRI, a) flauta primitiva da Indo
china; b) grd. trombeta no Sião.

TRÍADA (TRÍADE), acorde de 3 
sons.

TRIÂNGULO, vareta de ferro dobra
da que se percute com peq. haste ds 
ferro; tem o nome popular: ferrinhos.

TRÍBACO, v. rítmica.
TRICINIUM, lat., composição para 

3 vozes a capela; há coleções de t. de 
1542, por C. Rhau; de 1559, por Mon- 
tan e Neuber.

TRICÓRDIO, instr. predecessor do 
alaúde e guitarra.

TRICOTET, fr., ant. dança alegre da 
França.

TRIFONIA, música a 3 partes.
TRIFUSA (TREMIFUSA), metade 

duma semifusa, chamada também 
quarto de fusa; valor raras vêzes em
pregado.

TRIGON, v. neuma 26.°.
TRIGONA e TRIGONO, peq. harpa 

triangular da Grécia e Síria ant., tal
vez o kinnor dos hebreus.

TRIHURY, antiga dança francesa.
TRILO (TRINADO, TRINO), trillo. 

it., tremblement, fr., Triller, al., repe
tição de duas notas conjuntas; abre
viação: ir. O t. pode ter uma ou mais 
notas de preparação e de terminação.

TRINAR (TRILAR), executar o 
trilo.

TRIO, it., a) composição para 3 ins
trumentos, hoje, geralm., para piano, 
violino e violoncelo; quando para 3 
instrumentos de corda, costuma ser de 
violino, viola e violoncelo, ou de 2 
violinos e violoncelo; outras combina
ções de instrumentos devem ser indi
cadas no subtítulo;

b) em danças, marchas, scherzi, etc.. 
t. significa um trecho mais calmo, de 
melodias cuidadas, encontrando-se o 
berço dêsse gênero na antiga ouver
ture francesa;

c) peças de órgão para dois tecla
dos e pedal, todos três de registros di
ferentes e característicos;

d) o conjunto de 3 músicos que to
cam.

TRIOLE, al., triolet, fr., terzina, it., 
tercillo, esp., três notas executadas em 
lugar de duas, com a respectiva dimi
nuição de seus valores.

TRIPELFUGE. al., — fuga com 3 
temas.

TRIPILI (TRIPOLA). dança espa
nhola, viva. com fitas e castanholas.

TRIPLE CROCHE, fr.. fusa.
TRIPLEHARP, harpa de 3 ordens 

de cordas usada no século 16, na In
glaterra.

TRIPOLA. v. tripili.
• TRIPOLITÁNIA, v. Arábia musical 

(Maghreb).

www.obrascatolicas.com



583 trom beteiro

TRIPUNCTUM, lat., sinal neumá- 
tico, significando 3 pontos, isto é, 
notas.

TRISAGION, gr., oração ou compo
sição musical em homenagem ã SS. 
Trindade; — v. rito bizantino.

TRISTE, v. Venezuela.
TRISTROPHA, lat., neumã gyegor. 

formado de 3 notas da mesma altura 
que se cantam como uma do valor das 
três; v. neuma 20.°.

TRITANTRI-VINA, nome ant. da cí
tara índia (sitar).

TRITÔNICON, espécie de fagote, 
ccnstruido em 1853, por Pervenys.

TRITONO, intervalo de quarta au
mentada, não admitido no canto gre
goriano.

TROCANO, “grande instr. de per
cussão. G. Dias cita Ferreira que diz 
o t. um instr. de guerra de quase todos 
os gentios do Parà, como o havia na 
aldeia, antigam. chamada de f.. hoje 
borba. O t.. qual outro telefone, serve 
aos índios para transmitir seus despa
chos. quando há qualquer novidade na 
maloca ou (aba; dotado de sonoridades 
diversas, presta-se perfeitam. para dis
tinguir os avisos, convocações, etc., 
batendo-se ora na base. ora no meio 
ou em outra qualquer parte interme
diária, conforme os sinais convencio
nados: de guerra, de paz ou de festa. 
Éle é feito de madeira dura e com
pacta, sucupira ou mamparajuba.

Cavam interiorm. um grante tronco 
para ficar ôco, servindo-se para isso 
do fogo; tapam-lhe depois as extremi
dades, abrindo no meio duas bocas. 
Para se tocar ou tanger, servem-se de 
duas vaquetas, assaz grossas, espécie 
de maçãs à maneira de êmbolos de 
seringa com estopadas, feitas de nervo 
de borracha, ou com engaços do cacho 
da palmeira patavá. O t. é suspenso 
com o cipó timbotitica sòbre duas for
quilhas. Segundo Melo Morais, o ta
manho comum do instr. regula 30 pal
mos de comprimento e 15 de circun
ferência. O som produzido pelo t. é 
lúgubre e se prolonga por duas ou 
três léguas nos arredores.” (C. Gon- 
dlm ).

TROCHLEON, instr. inventado, em 
1812, por Dietz, consistindo numa or
dem de lâminas metálicas circulares 
postas em vibração por um arco da 
mesma fcrma.

TRO-DUONG, TRO-KHMER, TRO-U, 
v. Indochina.

TROIZÉNIAKÉ, ant. dança da famí
lia grega.

TROMBA, it., clarim; em português, 
antiga trombeta.

TROMBAO, ant., trombone.
TROMBEIRO, a) tocador de cha- 

marelas, sacabuxas, trombetas, etc.;
— b) tocador de instr. de sôpro a ser
viço do rei.
.. TROMBETA, a) clarim; c  nome era 
diminutivo de tromba ou trompa, a 
tuba dos antigos romanos. O nome 
conservou-se em italiano (tromba), 
alemão (Trompete), francês (trom- 
p ette); “na nossa linguagem técnica
— diz Vieira — tal designação não é 
usada, e o nome de trombeta só se 
aplica aos instrumentos da antigui
dade; Déa de Souza (“Brasil Musical” , 
dez. 1945 fala duma tr. de embocadura 
lateral dos índios Guarajaras (Mara
nhão), feita de chifre.

Carlos Vaga apresenta gravuras de 
tr. dos índios do Brasil: Canslla, Tu- 
kuna, Tuyuka; — uma tr. de caracol 
do Peru; uma poliglobular da Guiana 
Britânica; outra da Argentina;

b) o tocador de t.. trombeteiro;
c) registro de órgão.
TROMBETA MARINHA, trompette

marine, tr., trcmba marina, it., Truvi- 
scheit, al., instr. de corda. "Era uma 
espécie de monocórdio que se colocava 
em posição vertical, formado de três 
tampos dispostos em triângulo, a cor
da única, com que era armada, pas
sava por cima de um pequeno cavalete 
sôlto, o qual percutia as vibrações so
bre o tampo, produzindo um estreme
cimento que se juntava ao som da 
corda... Tocava-se com um arco como 
o das violas ant.... não é mais do 
que o monocórdio já  conhecido desde 
o século 12” . (Vieira).

TROMBETEIRO, T R O M B E IR O , 
TROMBETA, tocador de trombeta.
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TROMBETINHA. pequena trombeta. 
TROMBINO. TROMBONCINO, it.. 

pequeno trombone.
TROMBONE, Posaune. al., a saca- 

buxa (corrução de saca-puxa) dos sé
culos 16 e 17, a saquebute dos france
ses. instrumento ds caráter pare'!do 
com o clarim, com o qual forma uma 
família; o mais nobre é o

a) TROMBONE DE VARAS, trom
bone à coulisses. fr.. trombone a tiro. 
it.. Zugposaune. al.: "o corpo princi
pal compõe-se de dois tubos ligados 
paralelam., um dos auais contém o 
bocal, e o outro, mais extenso e dando 
uma volta, termina pela campana. 
Enfiados nestes dois tubos e pcndo-o.s 
em comunicação, estão os braços de 
um outro recurvado em forma de sifão, 
constituindo uma espécie de corrediça 
ou bomba que c tocador move ccm a 
mão direita a fim de aumentar ou di
minuir a extensão geral do instr. e 
variar por conseguinte a altura dos 
sons. É aos dois bracos de corrediça 
que os nossos músicos dão o nome 
de varas.

Há três espécies de t. de v.: con
tralto. tenor e baixo; a extensão do 
tenor que é o mais usual, abrange duas 
oitavas e pouco mais de meia. . . .  O 
t. baixo é uma quinta inferior do tenor, 
e o contralto uma quarta superior.

Qualquer dêstes instr. pode ainda 
descer, com o auxílio das varas, seis 
notas cromáticas abaixo do som fun
damental...

Por uma anomalia singular proveni
ente do uso, escreve-se a música nai"> 
t como se fôsse um instr. em dó. c 
é o tocador ouem faz mentalmente a 
transposição.” (Vieira).

A afinação do t. de v. está inteiram, 
nas mãos do tocador;

b) TROMBONE DE PISTÕES; tendo 
o maquinismo dos sax-horns. distin
gue-se desta família pelos tubos muito 
mais estreitos que lhe garantem o tim
bre brilhante e estridente do t. de va
ras; o mais usado é o tenor.

TROMBONE DE JERICÓ, construído, 
em 1873. por Stowasser em Viena, va
riante do Basshorn (v. êste).
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TROMBONISTA (TROMBONE), to
cador de trombone.

TROMMEL, al., tambor; grosse T„ 
bombo.

TROMPA, corno, it., cor. fr.. Horn. 
al., ant. instr. de metal, diferente dos 
outros pela forma circular e pelo tim
bre suave. É dupla:

a) TROMPA SIMPLES, T. LISA. T. 
DE MAO; corno ái caccia, it., cor de 
chasse. fr. Waldhorn, Naturhorn, al., 
French horn, ingl. “Consiste simples
mente num tubo cônico dobrado em 
uma espiral de duas voltas, tendo na 
extremidade mais estreita o bocal e 
terminando a mais larga pela cam
pana; a primeira volta desvia-se da 
linha circular para ocupar o diâmetro 
do círculo, formando uma bomba que 
pode separar-se do corpo principal. 
Na extremidade em que se enfia a 
bôca, adicionam-se os tons ou roscas 
que tornam o tubo mais ou menos ex
tenso seg. o tom em que o instrumento 
deve estar...

Na sua qualidade de tubo simples, 
não produz naturalmente senão o som 
fundamental e os seus harmônicos, os 
quais se denominam sons naturais, no
tas abertas, ou francas. Metendo-se 
porém a mão, mais ou menos fechada, 
dentro da campana, obtêm-se as notas 
intermediárias, as quais têm nome de 
notas de mão, ou sons fictícios. Estas 
notas porém são na maior parte sur
das e desafinadas, tornando-se algu
mas tão defeituosas, que não se podem 
sofrer.” (Vieira).

b) TROMPA DE PISTÕES, “Na for
ma distingue-se da t. lisa apenas em 
ter três pistões, como os instr. de Sax, 
munidos das correspondentes bombas. 
No efeito têm a diferença de produzir 
a escala cromática com perfeita igual
dade em tôda a extensão, desde o dó 
gravíssimo até ao agudíssimo;

c) TROMPA DE EUSTÁQUIO, é a 
ligação do tímpano com o nariz que 
ao cantor dá a impressão de se ouvir 
muito bem; entupida, torna o cantor 
meio ensurdecido;

d) TROMPA GALEGA, v. cham- 
pornia;
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e) maricá e tr., “denominado borá. 
Índios Oaviões do Rio Tocantins. Ins
trumento de dupla finalidade mus. 
constituído de um tubo de bambu p. 
o sôpro e de uma cabaça, servindo de 
campana acústica. Presos na extremi
dade superior da cabaça, existem cho
calhos feitos de unhas de veado e se
mentes. Comprimento total: 0.515 m. 
Oferecimento do General Rondon. 
Serv. de Prot. aos Índios, catál. n.° 1.” 
(Déa de Souza, em “Brasil Musical“ , 
Dez. de 1945, p. 19).

f) Déa de Souza (1. c.) ainda enu
mera: tr. com crânio humano ser
vindo de caixa de ressonância; — ou
tra, tipo embocadura longa, dos índios 
Ipurinã, feito de barro cinza com 
manchas pretas, num formato seme
lhante a um jarro; — a tr. hica, dos 
Coroados de Mato Grosso, composta 
de 2 pedaços de bambu, um destinado 
ao sôpro, o outro, maior, enfeitado de 
penas de arara, destinado à campana 
acústica; sem som determinado; — 
outra de embocadura lateral, dos Ín
dios Canelas, do Maranhão, consistin
do num tubo de bambu alongado, p. o 
sôpro, e revestido de um trançado de 
palha de junco; tem campana acústica 
de chifre.

TROMPA (TROMPA REAL), regis
tro de órgão com as variantes: t. de 
batalha, registro muito forte e áspero 
em ant. órgãos: — t. magna, oitava 
abaixo da t. real.

TROMPA (TROMPISTA), tocador 
de trompa.

TROMPETE, al., clarim.
TROMPEM, pequena trompa.
TROPOS, forma musical de Bizàn- 

cio.
TROPPO, it., muito, demasiado; 

non t.. moderadamente, sem excesso.
TROPUS. TROPI, slng. e pl., lat.. a) 

tons eclesiásticos;
b) alargamentos, paráfrases do tex

to, como por ex. por palavras Interca
ladas no KYRIE: Kyrie (Rex genitor 
ingenite) eleison. As palavras acres
centadas ou substituindo outras, cor
respondem exatamente ao número de 
notas da rica melodia, com o que fi

cou estabelecido o caráter silábico dos 
t. Estes, aliás, surgiram em duas for
mas:

a) como interpolação do texto, su
bordinado silâblcamente á melodia;

b) como coisa nova em texto e me
lodia, intercalada de tal modo em an
tífonas, etc.. que se reconhecem sem
pre fàcllm. Assim, segundo um manus
crito de cantochão do ano de 1490, 
existente na Biblioteca Nacional do 
Rio, na antífona marlana Alma re- 
demptoris mater (própria do advento) 
foram intercalados êstes f., que aqui 
seguem em cursivo (grifo):

Alma Redemptoris mater. quae pervia 
coeli Porta manes.

Salvem dulcis memoriae.
Maria, mater gratiae.
Spes pro gloria,

et stellá marls. sucurre cadentl,

Surgere, qul curat populo,
Gaude, virga. singular is.
Stella maris, lux Solaris,
Patris parens filium,

tu quae genulstl,

Natura mirante, tuum sanctum Ge- 
nitorem:

Ave, dulcis, o regina,
Fac nos salvos a ruina.
Nato reconcilia.

Virgo prius, ac posterlus, Gabrlells ab 
ore Sumens illud ave. peccatorum mi- 
serere."

O mesmo manuscrito contém outros 
exemplos. Eram como ornamentos do 
canto habitual, para dias festivos;

c) dêsse seg. gênero de t. nasceram 
as célebres seqüências (v. estas);

d) têm o nome de t. também as va
riantes de melodia no fim do Gloria 
Patri, que segue ao Intróito, e que pre
param a repetição dêste, a saber nas 
palavras saeculorum. Amen, indicadas 
pelas respectivas vogais (V por U ); 
EVOVAE.

TROQUEU. v. rítmica.
TROTE. v. cavalgada.
TROVA, canção, quadra popular.
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” TROVADOR, poeta e cantor da Ida
de Média.

TROVAS E CANTARES de um códice 
do 14.° século ou antes mui provàvel- 
mente o Livro de Cantigas do conde 
de Barcelos. Por F. A. de Varnhagen, 
Madrid, 1849.

TRUMSCHEIT, v. trombeta ma
rinha.

TRUTUKA, instr. de sôpro típico dos 
araucanos, com a aplicação dum chifre 
em longo canudo, do aspecto duma 
trompa. O tunkaman ou trutukeiro, 
antes de tocar, mete um pouco de água 
no interior do tubo, soprando depois 
com fôrça; a extensão do instr. obriga 
a tocá-lo em posição horizontal, sôbre 
suportes ou o ombro dum koua (mo
cetão) ou apoiado na terra. — v. Car
los Iramith, Trutuka (Boi. lat. am. t. 
I> p. 4 3 ) ; _  carlos Vega, “Los Instr. 
Mus.” , p. 247 ss.

TS, abreviação, na escrita medieval 
de neumas, de tonus cum semitonio, 
1. é, o intervalo de terceira menor; v. 
neumas.

TS’ANATS’EL, sistro metálico da 
Abessínla; (idêntico com tschena- 
chel?) — GRAV. p. 5, n.° 2.

TSAUN, variante da harpa, usada 
em Birma.

TSCHENACHEL, instr. árabe de per
cussão .

TSCHENBER, o and. grazioso dos 
turcos.

TSCHENK, instr. de cordas dos ára
bes.

TSCHINILOI, instr. de sôpro dos 
pigmeus de Malaca.

TSCHOUNG, campanas da China e 
Indochina.

TSCHENG, acordeon japonês.
TSCHENK, instr. de corda; v. Ará

bia.
TSÊ-KING, ch„ pedra negra, que 

pertence às sonoras, das quais a China 
se serve desde milênios, usando-as 
como instrumentos de percussão.

TSELTSELIM, ou ÇELCELD4, instr. 
bíblico. — GRAV. p. 95, n.° 8 .

TSENG, ch., espécie de saltério chi

nês, com 28 cordas metálicas tocadas 
com palheta.

TSIHCHAVANGO, TSIHVECA, instr. 
de Moçambique. GRAV. p. 375.

TSILTSELÉ (TSILTSELIM, METSIL- 
TAIM), instrumento bíblico que, tal
vez, corresponde aos nossos címbales 
ou pratos.

TSIQUITZ, v. Moçambique. GRAV. 
p. 376.

TSIN-HALY, flauta nasal dos índios 
Pareci s.

TSÓMÃ DEGGWA, liturgia etíope no 
tempo do jejum; v. Abessínia.

TSUZUMI, peq. tambor japonês.
TT, abreviação na escrita medieval 

neumática, de ditonus, o intervalo da 
terceira maior; v. neumas.

TUBA, a) instr. metálico dos anti
gos romanos, de um simples tubo di
reito, sem volta alguma;

b) nome genérico dos instr. metáli
cos de sôpro, de mensuração larga, 
construídos a princípio por Moritz e 
Wieprecht, em 1835, mais tarde por 
Ad. Sax, de quem levam o nome; a t. 
menor é a do barítono (eufônio), se
guindo, uma quinta mais baixo, o bom- 
bardão, e, maior ainda, t. contrabaixo 
(helikon);

c) t. curva, de poucos recursos, era 
ensinada em 1798 no Conservatório de 
Paris e é reclamado por Méhul em sua 
ópera "José no Egito” .

TUBAL (JUBAL), flauta labial de 
órgãos antigos.

TUBO, canal mais ou menos cilín
drico pelo qual passa o ar.

“Os sons do órgão — explica Vieira 
— são produzidos por meio de t„ de 
estanho ou de madeira, com diferentes 
formas para lhes modificar o timbre. 
Há t. cônicos, blcônlcos, cilíndricos e 
prismáticos; das 3 prim. formas são os 
de estanho, da última os de madeira.

Pode produzir-se o som por meio de 
uma bôca ou de uma palheta. A bôca 
ou embocadura consiste num entalho 
em forma de bisel feito transversalm. 
na espessura do tubo próximo da sua 
base, por onde o vento se escapa divi
dindo-se e produzindo assim as vibra
ções. É o mesmo processo empregado
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no apito, no flageolet e noutros instr. 
Idênticos. Os t. de embocadura deno
minam-se flautados.

A palheta é uma lâmina metálica co
locada em frente de uma abertura 
feita na base do t. que vibra pela ação 
do vento. O conjunto de tubos de pa
lheta constituem o que se denomina 
palheteria.

Há certos tubos que são tapados, 
isto é, têm a parte superior coberta; 
produzem os sons oitava abaixo dos 
que produziriam se fôssem abertos. 
São principalm. empregados nos flau
tados, para produzirem sons graves e 
muito suaves” ; v. órgão.

TUBRI, instr. de sôpro dos domado- 
res de cobras na Bengala. Consiste 
numa cabaça com dois tubos de bam
bu, ambos com palheta.

TUCANAYRA, (bebida inebriante), 
festa dos índios Tembés, no Amazo
nas, com danças em redor do tuchaua 
(chefe), aos sons cavos das buzinas 
mimê (v. esta); o cacique canta os 
feitos marciais dos antepassados, e o 
côro repete.

TUDEL, tubo recurvado do fagote, e 
do com inglês, onde se enfia a pa
lheta.

TUDOR CHURCH MUSIC, 10 v. de 
obras sacras dos séc. 16 e 17. — 1.° 
Tavemer, Masses; — 2.° W. Byrd, En- 
glish Services; — 3.° Tavemer, Magni- 
íicats, hinos, motetes; — 4.° Gibbons, 
Services and anthems; — 5.° White, 
Motets, anthems; — 6.° Tallis, Mote
tes, hinos; — 7.° Byrd, Gradualia; —
8.° — Tomkins, Services; — 9.° Byrd, 
Masses, motets; — 10.° Aston, Mar- 
beck, Parsley.

TUI-ETÊ, TUIM, TUI-TIVI, v. ave.
TUMBURU-VTNA, TAMBURI e TAN- 

BOURAH, instr. da índia feito de uma 
grande cabaça com braço quase re
dondo, mas sem tasto; tem 4 cordas 
dedilhadas.

TÜMERI (MAGAUDI, PUNGI), do 
gênero do tubri, v. êste.

TUNA, vadiagem; "grupo de estu
dantes que vagueiam por diversas ter
ras, organizando concertos musicais.” 
(Peq. D ic.).

TUNG KEO, clarim chinês.
TUNÍSIA, v. Arábia musical (Ma- 

ghreb).
TUNTUNI, Idêntico com ekatantri e 

yektar, instr. monocordo da índia.
TUOC, flauta primitiva da Indo

china.
TURBA (S ), TURBA (E), lat., a parte 

da Paixão que reproduz as falas do 
povo e que pode ser cantada pelo 
côro; v. bradado.

TURCA, MARCHA — m. fogosa, cul
tivada por grandes compositores.

TURCO, TANBUR — v. tanbur.
TURI (TURYAM), clarim de metal 

ornado de pinturas, tocado na cremar 
ção dos cadáveres na índia.

TURLURETTE, fr., espécie de gui
tarra medieval.

TURI, TUTARI, TUTURI, trombeta 
da índia.

TURQUIA MUSICAL — A exemplo 
dos persas, Abou-Aloufa, em seu Tra
tado de música de canto e de ínsír. 
tocados com a bôca e os dedos, divide 
a escala em 24 partes, com a admissão 
de quartos de tons. O alaúde (tam- 
bur) possui 24 tastos. Assusta a com
paração da mús. com uma cidade de 
42 quarteirões, dos quais cada um tem 
32 ruas (escalas), pelo que o núm. de 
modos seria de 1344! Diante do exa- 
gêro tipicam. oriental é preciso lem
brar que tôdas as escalas, começando 
pela mesma nota, passam por 17 de
graus (divisões da escala) que, mul
tiplicados com os 12 tons, dão 204 es
calas.

A música t. vem diretam. da persa, 
mas foi modificada, como confirma, 
em princípios do séc. 19, o tratado de 
mús. de Ant.. Murat, da embaixada 
prussa em Constantinopla. Em vez de 
partirem de lá, saem de sol. Dividem 
a escala em 55 comas, o que matemàtl- 
camente não dá certo, pois coma é o 
intervalo de dois sons que se relacio
nam, como 81:80; surge, portanto, 
81-log. 80=0,017 920, quer dizer, quase 
56 comas por oitava.

As melodias, segundo o seu anda
mento, tem nome próprio que, em or
dem alfabética, são: berewschau, ale-
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gretto; — deuri-kebir, andante amo
roso; — fahlé, larghetto; — hajif, ale- 
gretto; — mahamés. idem; — remél, 
larghetto; — sakit. alegretto; — 
tscheiiber, and. grazioso; — zarbi felih, 
ali. moderato; — zenâochir, larghetto 
(ao todo 31). O ritmo, por sua vez. é 
complicado.

Os instr., na maior parte, vem da 
Pérsia; assim: tanbour bouzourk — o 
lâr com 5 cordas metálicas, formando 
2 sons duplos, e um simples; — 
schtâreh, a qítârah dos árabes ou kui- 
trà dos mouros, derivados do kinnor 
hebreu; — kemangêh; rebab, zournã 
ou zamr; — nay, flauta; — kás, cim- 
balos; — soggát, castanhetas; — dài- 
reh, tambor;.— bandyr, idem.

A mús. religiosa tem ilahi, hinos; 
tevchih, louvores; ayni Cherif, o oficio 
dos dervlches p. todos os meses do 
ano. Destacam-se entre essas obras o 
famoso Nat, por Itri; o Bayram tek- 
biri, hino; Sala, Temdjid, Sabah essa- 
lati e o Miradjiye.

A forma mais importante é o Fasl, 
espécie de "suite” , instr. e vocal.

LIT. — Mahmut R. Kosemihal, Tür- 
klye-Avrupa Musiki Miinassebetleri.

Istanbul, 1939; — Mahmut R. Kose
mihal, Balkanlarda Musiki Ilerleyysi. 
Ankara, 1937; — Grove, Suplem. 633 
ss; — H. G. Farmer. Turklsh Instru
ments of Music in the 17th Century, 
1937; — R. Yekta, Musique orientale 
(La Revue Mus., Comp. VII, V III); — 
V. Belaiev, Turkish Music (Musical 
Quarterly, X X I) .

TURR, violino blrmano de 3 cordas, 
cuja caixa sonora ostenta ricas incrus
tações; ao tocar, é apoiado no chão.

TUTTI, it., entrada de todas as vo
zes, instrumentos ou reg. de órgão.

TY, flauta chinesa de 12 orifícios.
TUYAU, fr., tubo; — TUYAUX A 

ANCHE, tubos com palheta.
TWO-STEPS. dança moderna, em 

compasso de 2/4, de andamento vivo.
TZARDÁS, v. czardás.
TWEETER, ingl., é o alto falante 

construído para criar apenas sons de 
alta freqüência. Todo aparelho de 
alta fidelidade (V. êste) deve possuir 
um ou mais tweeters em seu conjunto 
de alto falantes (V. êste), com o ob
jetivo de conseguir a reprodução das 
freqüências altas, que de outra forma 
seriam perdidas. (V. também woofer).

Tambores c flauta de Índios 
(Seg. fologr. do Serviço dc Proteção aos 
Índios, desenhado pelo P. Damião Prentkc).
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UACAEC, v. ave.
XJAPI ou UAPY, “ tambor. Segundo a 

opinião de A. Mascarenhas, êste tam
bor é destinado aos rebates e às con
vocações das assembléias. É ao som 
dêle que conduzem o prisioneiro, amar
rado com o mussurana. para a ocára. 
quando vão ■sacriflcá-lo." (C. Gon- 
dlm ); v. oapy e uay.

UATAPU ou UATAPY. "(Bras.) Bu
zina que os índios do Pará supõem 
ter a virtude de atrair o peixe." (Peq. 
D lc.). "No tocar guardam o compasso, 
andando Juntos e com uma das mãos 
sôbre o ombro do companheiro." (C. 
Gondlm).

UATOTÓ, instr. de sôpro dos índios 
Macaxis, feito com ossos de veado, 
onça “e, às vêzes, humanos” (Rodri
gues Valle, Folklore).

UAY, “tambor. Segundo Melo Mo
rais, os Amoipiras usam na guerra 
tambores que fazem de um só pau, 
que cavam por dentro com fogo tanto, 
até que ficam mui delgados, os quais 
tocam multo bem.” (C. Gondlm).

UBATÁ, instr. de percussão dos ne
gros.

UCRAINA MUSICAL — Desde os 
primeiros concertos ucralnos no Rio e 
em outras cidades do Brasil, o nome 
do segundo dos 7 Estados Confedera
dos da União soviética (de 1919) tor
nou-se conhecido no país. A (/., esten
dendo-se do Mar Negro e do Mar de 
Asow para o norte, conta c. de 32 mi
lhões de habitantes. Embora 3/4 par
tes do solo sejam terras de cultura, a 
V.. com suas riquezas de subsolo, for
ma a parte mais importante das in
dústrias pesada, metalúrgica e de ma- 
quinismos. Da população, 79% são 
agrários. O domínio da Lituânia (séc. 
14), da Polônia e de Moscou influiu na 
vida cultural e política da 17. que, pelo

ano de 1870. começou a lutar por sua 
renascença nacional. A ARTE antiga 
tem sua época bizantina (séc. 13-16), 
seguida pelo baroso e, depois, pela ins
piração provinda do ocidente. Na LI
TERATURA, em meados do séc. 18, a 
língua eslava das Igrejas foi abando
nada em favor da rutêna. Poetas e 
escritores prepararam a vinda da arte 
predominante de Taras Schewtschen- 
ko; a língua ucr. pertence ao grupo 
das línguas eslavas do leste. As duas 
guerras mundiais alteraram profun
damente as condições político-sociais 
e religiosas do pais.

Terra de tanta cultura e atividade 
não podia deixar de ter vida musical 
própria. Camponeses e cossacos da U., 
em excursão por melo mundo, fizeram 
ver o grau estupendo a que chegou 
seu canto oral, sacro ou profano, em 
coros pollfônicos, mistos ou de vozes 
iguais, de expressividade a tôda a pro
va, — canto que, aliás, se afigura 
como uma coisa cultivada em tôda 
parte, de uso verdadeiramente comum.

Seg. o P. Clemente Prelma, ucralno 
(Mús. S., 1941, p. 146/7), “o canto li- 
túrg. ucraino-cat.0 leva sua origem do 
cantochão... bizantino. Quando, em 
fins do 1 .° milênio, foram evangeliza
dos os povos slavos, adotaram natural
mente o rito oriental de Blzàncio. A 
liturgia constantinopolitana foi quan
to antes vertida do grego p. o slavo 
daquela época, pelos s. apóstolos Clrilo 
e Metódio, e ainda hoje essa língua, 
já morta, é usada liturglcam. pelos 
búlgaros, russos e ucralnos. Estes úl
timos são, entre orientais cat., os mais 
numerosos: quase seis milhões. Dês- 
tes, 80 ou 90 mil residem nos Estados 
dc sul do Brasil, prlnclpalm. no Paraná 
e em S. Catarina, com 18 sacerdotes, 
seculares e regulares...
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Sendo, na liturgia bizantina, muito 
ativa a participação dos fiéis na missa 
e nos outros oficlos llt., será óbvio no
tar que o canto sacro, nesse rito, tem 
uma importância capital. Nota-se, an
tes de tudo, a mais absoluta ausência 
de instr. músicos tanto entre os ucrai- 
nos, como entre os outros grupos étni
cos de rito bizantino. Entretanto, 
mesmo nos recantos mais obscuros, há 
de haver sempre um chantre enten
dido nos 8 tons e suas múltiplas va
riantes do canto lit.°, e êste é quem 
segura o canto do povo todo que em 
massa participa ativam, da missa, das 
vésperas e do matutino.

Essa participação viva é em grd. 
parte facilitada: 1 .°) pelo idioma, o 
slavo litúrgico que, embora seja de uso 
excluslvam. eclesiástico, é mui seme
lhante ao ucraino; 2.°) pela feição 
própria da lit. grega, onde a comuni
cação (sempre por meio de canto) en
tre os celebrantes e a assistência é 
quase ininterrupta...

A chave de escala é invariável, e as 
diversas tonalidades se apresentam 
seg. as diversas posições da melodia 
na mesma pauta de cinco linhas. Prà- 
tlcamente há só 5 notas: ut (antigo 
nome de dó), ré, mi, fâ, sol. Coloca
das elas em diversas alturas, formam 
a escala seguinte:

Dali o seguinte fenômeno curioso: O 
mi e lá superiores (da 2 .a pauta) são 
sempre bemóis. Sirva de exemplo o 
seguinte trecho do STICHERIKON das 
vésperas de S. Pedro:

Quase todo o cantochão grego-ucral- 
no é suave e melodioso, com freqüen
tes inflexões de sabor antiquado, prin
cipalmente no final das frases. É em 
geral multo mais leve e accessível à 
compreensão do povo simples do que 
o canto gregoriano, como aliás podem 
verificar os leitores pelo DOGMATI- 
KON e pelos trechos aqui inseridos.

Quando é executado por maior nú
mero de pessoas, é costume, entre os 
ucrainos, acompanhá-lo harmônlcam. 
por melo de terças e, o que parecerá 
estranho, de quintas justas. Assim o 
DOGMATIKON Préide sinh zakónnaia 
seria acompanhado mais ou menos 
dêste modo:

Entre os gregos existe um outro cos
tume, mais interessante ainda: o 
acompanhamento à bocca chiusa por 
meio de uma ou mais notas funda
mentais (prima, quarta ou quinta 
justa) executadas pelo côro, enquanto 
um bom tenor ou barítono canta a 
melodia litúrgica. O solene conjunto 
causa no ouvinte um sentimento de 
profundo e insondável mistério... Eis 
o modo como seria acompanhado pelos 
gregos uma antífona da Missa dos 
Pressantificados (que pode ser cele
brada em quase todos os dias da qua
resma) , mostrando que, também nesse 
rito, o cantochão é jóia de inestimá
vel valor:

www.obrascatolicas.com



591 Uruguai

UCRAINO, v. rito ucraino.
UFUÁ, “espécie de clarim de guerra. 

Êste instrumento tem a forma cônica, 
assemelhando-se a um clarinete ou 
oboé.’’ (C. Gondim).

UGAB, hebr., instr. de sôpro, citado 
na Biblia, e traduzido em latim por 
órgão. Segundo Fétis, u. era nome ge
nérico de instrumento de sôpro, como 
minnim dos de cordas.

UGUALE, UGUALMENTE, it., com 
Igualdade.

UILACAPITZLY, mex., instr. azteca, 
de barro cozido, parecido com o clari
nete e cujo timbre lembrava o da oca- 
rina; v. chirimia.

UIRAPURU, v. ave.
UKULELE, nome exótico do rajão (v. 

êste), nascido, há muitos anos, na 
Ilha da Madeira, donde, em grandes 
quantidades, foi exportado para a 
África. A afinação das 4 cordas res
peita os mesmos intervalos conheci
dos do rajão (v. êste).

UMETOCHTZIN, regente de côro ou 
dança no México antigo.

UMKEHRUNG, al., inversão (v. êste).
UNDA MARIS, reg. de órgão que 

produz sons trêmulos; é formado de 
duas ordens de tubos, uma das quais

está um pouquinho mais baixo do que 
a outra.

UNHA, una, esp., instr. ldiofônlco, 
dos índios Jivaros (Equador), aprovei
tando unhas de animais, penduradas 
em fios; v. Carlos Vega, Los Inst. Mus., 
pg. 127 ss.

UNIDA, POSIÇÃO — v. posição.
UNION COVERED, v. gedackt.
UNISSONANCIA, concordância de 

dois instrumentos ou de duas ou mais 
vozes, dando o mesmo som; — UNÍS
SONO, o mesmo som produzido por 
várias fontes, cordas, instr.; — trecho 
em, u., é chamado aquêle que é canta
do ou tocado por muitos, embora em 
oitavas diferentes.

UNITI, it., unidos.
UPANGA, nome ant. do instrumento 

hindu nyastaranga; v. Índia.
UPPATURA, canto leviano proibido 

pela Constituição dos Carmelitas.
URANIUM, espécie de meloãium, in

ventado, em 1810, por Buschmann.
URICUNGO (GLOBO, BUCUM- 

BUMBA), instrumento de percussão 
formado de um arco de madeira, rete- 
zado por 2 ou 3 fios, tendo no centro 
uma cuia; é tocado pelos negros do 
Brasil.

UR-KEEN (ERKHSIEN), violino de 
2 cordas com caixa harmônica forma
da por pele de cobra. As crinas do 
arco passam por entre as duas cordas, 
o que exige multa prática; o instr. 
procede da China.

URMELODIE, “melodia originária, 
primitiva. Emprega-se modernamente 
êste têrmo alemão para designar a 
forma elementar e primitiva de qual
quer melodia." (Vieira).

URNI, antiquíssimo violino índio, 
feito dum côco muito grosso, ao qual 
é adaptado um braço de bambu; o u. 
só tem uma corda e é tocado com 
arco.

URUCÁ, instr. dos índios brasileiros; 
é feito de concha.

URUCAPÉ, ou URUCAPÍ, dança dos 
índios bras. ao som do urucá.

URUGUAI MUSICAL. Graças ao 
musicólogo Francisco Curt Lange, a Se
ção de Investigações Musicais do Ins-
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tituto de Estudos Superiores de Monte
vidéu chamou a si a divulgação do 
patrimônio artístico-musical hispano- 
americano. Dai a publicação do im
portantíssimo Boletim Latino-Ameri- 
cano de Música, anual, com cêrca de 
500 páginas de texto e inúmeras mú
sicas; — a instalação da grande bi
blioteca musical latino-americana, — 
e dum museu instrumental, — exce
lente organização radiodifusora, — a 
maior orquestra sinfônica desta parte 
do continente; sobressaem entre os 
compositores, Eduardo Fdbini, Alfonso 
Broqua; entre os regentes. Carlos Es
trada.

LIT. — Francisco Curt Lange. Or- 
ganización musical en el U. (Boi. lat.

am.. t. I, p. 111; — idem, La educación 
musical infantil en el U. (Bol. lat. am. 
1941. p. 619); — Esmeralda Escuder, 
El canto coral en Alemania y sus 
proyecciones en el Uruguay (1. c , 
t. IV, p. 375).

USCHAK. tom árabe; v. Arábia.
UT, lat.. nome ant. da nota dó.
UTRICULARIUM (TIBIA UTRICU- 

LARIS), lat., gaita de fole.
UT SUPRA. lat.. como acima.
ÚVULA. ou CAMPAINHA, saliência 

cónica na parte posterior do véu pala
tino (v. êste). destinado a interceptar 
a comunicação entre as fossas nasais 
e a cavidade faringe-bucal, durante a 
fonação (e a deglutição).

- .q u e r d Paul l.indui: — na mão: Hundkk:
> !.'■ plano: M. Kalrcck; — à direita: I.. Spcidel. 

( De-enho ilo Or. Ono ßöhler.)
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V. (v), abrev. de violino; — vc., de 

violoncelo; — via., de viola; — V. S. 
(v. s.) — volti subito, isto é: vire de
pressa; — ou vide sequens: veja o que 
segue; — V., em edições lltúrgicas. sig
nifica verso.

VABILA, instr. de cordas de Mada
gascar; v. África musical.

VALINGA, corneta russa dos pasto
res de gado.

VALOR, em música, a duração das 
notas, representadas por diferentes fi
guras e medidas pelo compasso.

VALSA. Walzer, al.. dança de roda 
em compasso ternário, lenta, modera
da ou rápida, gênero cultivado por 
mestres, como Mozart, Beethoven. 
Weber; grande parte não se destina 
à dança, e sim a ser ouvida em con
certos. Entre os mestres da v. desti
nada à dança estão Lanner e os dois 
Joh. Strauss (pai e filho). — v. Oney- 
da Alvarenga. A valsa brasileira (em 
parte transcrita por Andrade Muricy 
no “Jornal do Comércio” . Rio, 29-8- 
1945).

VALSARIANA. v. varsoviana.
VAPY (VATÁPY). tambor dos ín

dios brasileiros, construído de um 
tronco de pau leve e ocado.

V A Q U E IR O , VAQUEIJADAS. v. 
apartação e gesta.

VARETA, “haste comprida e muito 
delgada de madeira de abêto. que faz 
parte do mecanismo do órgão; cada 
tecla comunica o seu movimento a 
uma v., que o transmite a outras pe
ças que lhe estão ligadas e vão fazer 
abrir a válvula, para deixar entrar o 
vento no correspondente canal.” (Vi
eira) . É um tipo que não desapare
ceu de todo com a introdução da ele
tricidade.

VARIAÇAO. metamorfose dum tema 
expressivo que. no entanto, com as 
maiores variantes, deve continuar bem 
reconhecível. É variado geralmente 
apenas um de seus elementos, ou al
guns, como sejam o ritmo, a harmo
nia, o tom maior ou menor, a melodia, 
enquanto os antigos doubles conserva
vam o tema, apresentando-o apenas 
com novos ornamentos e figurações. 
A v. moderna, já cultivada por Haydn 
e Mozart, muda às vêzes o compasso, 
o tom, sincopa os ritmos, cobre o 
tema por atraente melodia contrária, 
suprime notas salientes, desenvolve 
outras, etc. Não há nada que não 
se possa fazer com o tema, desde 
que continue reconhecível. Enquanto 
os ant. doubles mantinham o tom, a 
v. moderna gosta de apresentar tons 
que contrastam fortemente. Servem 
de módêlo as de Beethoven em fá 
maior, da sonata em lá bemol maior, 
de Schubert em si bemol, variations 
sérieuses de Mendelssohn, a de Saint- 
Saéns para dois planos sôbre um tema 
de Beethoven.

VARSOVIANA. dança polonesa, va
riante da mazurka, igualm. em com
passo ternário.

VATAP1, v. vapy.
VAUDEVILLE. a) canção popular 

francesa;
b) comédia popular francesa.
VEAPERIÁ, v. tocandira.
VELACÓRDIO, instr. de tecla em 

forma de navio, inventado pelo frade 
de Montserrat, Pr. Mauro Ametiller. 
O rei D. Carlos IV concedeu ao in
ventor uma pensão por êste instr. e 
por várias máquinas hidráulicas.

VELATO.it.. velado; con voce velata, 
com voz sombria.
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VELOCE, it., veloz; CON VELOCITÀ, 
com rapidez.

VELÓRIO, noite lúgubre com cânti
cos fúnebres, entoados em presença do 
falecido; principalmente entre negros 
e caboclos (Ren. de Almeida, 1. c. p. 
132).

VENEDGE, alaúde árabe.
VENEZUELA MUSICAL — Além das 

partes baixas, de clima tropical, os 
Estados Unidos de V. têm vastas zo
nas temperadas e outras frias, elevan- 
do-se a cordilheira de Mérlda a 
4-5000 m. de altura. Desaparecidos 
quase os índios, a população de hoje 
é bastante misturada, com apenas 
12% de brancos genuínos. Na econo
mia, o querosene está em 1 .° lugar, 
sendo a exportação 4 vêzes maior (an
tes da guerra mundial) do que a im
portação. Descoberto por Colombo, em 
1498, e chamada "Pequena Veneza” , 
desde 1556 pertencia ao vice-reino do 
Peru, passando em 1739 a Nova Gra
nada e sendo em 1776 Capitania Geral, 
até a independência declarada em 
1810. A Constituição de 1864 é a de 
Federação de Estados.

Não se devem procurar valores ar
tísticos na mús. dos ant. habitantes do 
país. O elemento estético não se visa
va; "existiam — (José Ant. Calcano, 
“Contribución al estúdio de la música 
en Venezuela” ) — combinações de 
sons, às quais se atribuía, com razão 
ou sem ela, determinado efeito” . Nós 
achamos uma melodia aborígine mais 
bela do que outra; um índio daqueles 
tempos, ressuscitado, achá-la-ia apro
priada para certo efeito ou não. Cal
cano volta-se contra a afirmação de 
ligações da mús. dos índios com a da 
China e de outros países, bem como 
contra a pretensa falta de ouvido para 
afinação dos lnstr. Diz ser absurdo 
querermos fixar tudo nos nossos pen
tagramas e executar nos nossos lnstr., 
quando a tal “desafinação” provinha 
de outro sistema. “A ant. mús. ame
ricana é a que tem maior valor docu
mentário. Depois da colonização, tôda 
a cultura autóctone desmoronou; sím
bolos cheios de significação para o ín

dio precolomblano, são hlerogllfos va
zios para o índio de hoje que os segue 
por costume ou por respeito para com 
os antepassados... Subsistem restos 
da mús. ant., mas não podemos dizer 
até onde chega a desfiguração que nê- 
les se operou... O estudo dos velhos 
instrumentos que procedem de cava
ções e as escassas notícias dos antigos 
cronistas são os elementos que podem 
transmitir-nos dados e conclusões mais 
seguras para o estudo da antiguidade 
americana.”

Passando aos instrumentos, escreve 
J. A. Calcano: “Um par de maracas é 
a coisa mais venezuelana que há na 
Venezuela, apesar de os povos indíge
nas da América, desde o Alasca até as 
tribos do sul, as terem usado” . Para 
os índios, eram “instrumentos sagra
dos que só podiam ser usados pelo fei
ticeiro da tribo” , que recebia instrução 
especial. Êsses feiticeiros, sacerdotes 
e curandeiros numa pessoa, conforme 
o respectivo dialeto, tinham nomes di
ferentes; em chalma, piache; em ta- 
mamanaco, pchiacle; em calina, piai; 
em motllón, piaya; em pereca, jache; 
em cuica, jeque; em caquetlo, boratio; 
em guaraúno, guisiâiatu e arotu; em 
cumanagoto, mohan; em maipure, ma- 
rirri; em guajiro, auktshi; em jlrajara 
e ayomán, gasgá, etc.

Segundo o padre Gumilla, os plaches 
aruacos "tinham as suas casas afasta
das, mas à vista das populações, onde 
passavam a noite inteira, gritando e 
sem deixar ninguém dormir, tanto por 
gritos, quanto pelas maracás, que são 
uma cabaça com avultado número de 
pedrlnhas em seu interior que fazem 
um forte e Incessante ruído.” O mane
jo  das maracás não era tão fácil: era 
preciso aprender dar golpes “sêcos” e, 
principalmente, "adquirir soltura y de- 
sembarazo en el juego de las muhecas.” 

Empregadas antigam. só nas cerimô
nias rituais e curas de enfermos, foram 
usadas também nos bailes que não 
eram simples divertimento, mas ti
nham caráter ritual. O uso das mara
cás, às vêzes, foi estendido a outros 
membros da tribo. O nome do instru-
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mento variava seg. o dialeto indígena: 
maraká, malaka, malágali, maiá, mar- 
racá, daãóo, ieumai, re-ni-io, parecen-

lndio (brasileiro) com maracá. 
(Desenho, seg. fotogr. do Serviço de Prote

ção aos Índios, no Rio, pelo Padre 
Damião Prentke).

do provir do guarani mbaraca ("crâ
nio, calabaça, celestial ou divina” ) .

Apresentava-se como "instr. terrí
vel’ ’ o botuto, ou bututo, bototo, fotuto, 
fututo, pututo, potuto, que uns diziam 
ser uma boclna de guerra, outros uma 
flauta, outros um instr. de percussão. 
Donde a incerteza? era guardado longe 
das vistas das mulheres, das crianças 
e dos estrangeiros. Consistia, segundo 
o padre Gumilla, numa trombeta de 
madeira, de 1 m. e 60 cm., cônica, com 
duas varas dos lados que se apoiavam 
nos ombros de um índio, cabendo a 
outrem tocar. Humboldt, por sua vez, 
fala desta trombeta. Outros autores 
tanto divergem dos citados e entre si, 
que a questão parece continuar, por 
ora, sem solução.

Nas escavações perto do Lago de Ta- 
carigua, o dr. Rafael Requena encon
trou instr. mus., entre os quais flau
tas de osso, silvados de barro e cara
cóis. Uma das flautas tinha na parte 
superior um orifício para embocadura; 
3 outras, como aquela abertas das duas 
extremidades, tinham 3 orifícios, com 
os quais variavam os sons. Tornou-se 
célebre uma dessas flautas, que, artis
ticamente gravada com 4 caras huma
nas na parte anterior, na posterior os
tenta duas rãs, que lhe deram o nome: 
de las ranas. Na parte inferior tem 
um anel liso para receber o ressonador, 
habitual nas quenas. Pode provir do 
Peru.

Dos silvados de barro acharam-se 3 
classes: uma de um som único; outra, 
com embocadura dupla, dando duas 
notas simultâneas; a terc., com 5 no
tas diferentes. São todos pequenos, de 
6 a 12 centímetros; as da última classe 
têm forma de pêra, com 2 orifícios de 
cada lado. As flautas de duas notas 
simultâneas parecem ter servido para 
alarma ou sinais, pois algumas têm 
as duas notas no intervalo de uma 
seg., justa ou não; outras, duma terça.

Embora a quena seja considerada 
originária do Peru e da Bolívia, existe 
na V. desde os tempos precolomblanos, 
sendo muito diferentes as outras flau
tas indígenas do país, a yapururo, ma- 
re, a vertical dos Tamanacos, a tra
vessa dos Macoas, etc.

V. teve, antigam., um núm. notável 
de negros, que, em Sombrero, chega
ram a 71,40% da população, mas de
sapareceram multo depressa. Êsse ele
mento negro "tomou parte importante 
na formação de nossa mús. criola, pois 
é a êle que se deve nossa combinação 
rítmica de um tresillo e um dosillo 
no interior, o povo ainda costuma pre
ferir ao jazz, tango e rumba, o golpe, 
corrido e joropo venezuelanos.

A predileção dos negros pelos instr. 
de percussão fê-los enriquecerem os 
seus tambores pelos dos índios, de tal 
modo que hoje nem sempre se sabe 
qual a origem. É o caso do cumaco, 
feito da árvore dêsse nome; tem Vh.
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a 2 m. de largura, com couro numa 
das extremidades; conforme o toque 
da mão sôbre o couro, o som varia, 
sendo o mais forte o produzido pelo 
punho no centro do couro. Na outra 
extremidade, um ou dois executantes 
batem no tronco com estacas ou ba
quetas. Nas Fazendas, juntam-se às 
vêzes um tambor pequeno, algumas 
maracás e uns cantores, formando or
questra original.

O furruco é tambor africano idêntico 
com a zambomba espanhola, distln- 
gulndo-se o de membrana inteira do 
que a tem furada. São feitos em 
tamanhos diferentes, desde os grandes, 
como barril, até os de 30 cm. de alto 
por 10 ou 12 de diâmetro. — A curveta, 
chamada em outras regiões simples
mente de tambor, costuma ser feita 
dum barril pequeno. É tocada sem 
baquetas; as mais das vêzes é colocada 
ao lado do cumaco, sendo êste tocado 
com a mão direita, a curveta com a 
esquerda. — O mine, às vêzes com 1 
metro de largura, tem apenas uns 30 
cm. de altura, sendo tocado como o 
gongo. — O menor de todos é o culoen- 
tierra, feito com noz de côco e pequena 
pele, sendo tocado com finas varinhas; 
é chamado no litoral do oeste de pen- 
âejo.

Além dêsses cinco conhecem-se. atra
vés das crônicas, as seguintes: ataba- 
lejo (v. “atabal” ) ; tambor-botuto (que 
não deve ser confundido com o instr. 
de sôpro), feito de tronco de dois ou 
mais m. de largura, esvaziado, mas 
com uma extremidade tapada. Não 
leva pele, nem é tocado diretamente, 
mas levantado verticalmente, para 
cair sóbre o lado aberto, com forte 
ruido. — Um tambor dos Caverre, tal
vez idêntico com o dos Cumanagoto, 
é descrito longamente pelo padre Gu- 
milla como tambor muito grande e 
com disposições refinadas, para efeitos 
esquisitos de acústica.

É particularm. instrutivo o chamado 
tono de los llanos. cantado por três 
homens, sem acompanhamento: o bai
xo é chamado el que canta ulante. com 
o canto firme, como no cantochão me

dieval; chama-se tenor quem canta a 
parte intermediária, e la falsa, a voz 
mais aguda. Reproduzindo a 1 .“ parte 
do exemplo dado por José Antonio Cal- 
caho, substituímos a clave de fá pela 
de sol e as mínimas por semínimas; o 
andamento deve ser lento; a exemplo 
do cantochão não há compasso.

portantes músicos da V.: Lino Gallar
do, fundador duma escola de música 
e duma sociedade de concertos; Juan 
Landaete, Marcos Pompa e José Ro- 
driguez; não eram os únicos, pois con
tavam-se em Caracas mais de 150 mú
sicos. Citam-se dessa época Juan Ma
nuel Olivares, o padre Sojo, Cayetano 
Carreno (o maior de todos); Mateo 
Villalobos, Jose) Francisco Velásquez. 
Josef Maria Cordero, Juan Meseron, 
José María Monteiro; de 1824 para cá: 
Atanasio Bello Montero, diretor da Es
cola de Mús.; Nicanor e Ildefonso Me- 
serón, filhos de Juan Meserón; Dioni- 
sio Montero; Juan Bautista Cabrera; 
José Franc. Velásquez, Manuel Pena 
Alba; José María Isaza; josé de Jesús 
Alas.

Em 1840, a música estava tão flores
cente em Caracas que muitos foram 
trabalhar em outra parte: José Maria 
Osorio fundou escolas em Mérlda; Paz 
Abreu foi para Barqueslmeto; M. Az- 
puruá foi ensinar plano em Curazao: 
os irmãos Isaza percorreram outras 
regiões e parte das Antilhas; Brigido 
Ochoa. Manuel Maria Landaeta. Trini-
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dad Gil e Bermudez fizeram sentir 
sua ação em Orituco, Lezama, El Som
brero; Benigno Monasterios en Ocu- 
mare dei Tuy.

Na época romântica destacaram-se 
José Angel Montero (1839-1881), filho 
duma familla de músicos, e autor da 
ópera "Virgínia” ; Felipe Larrazâbal 
(1816-73), fundador do Conservatório 
de Caracas (1868), pianista, composi
tor e erudito; Frederico Villena. (n. 
1835), foi o mais original dos três e 
faleceu no princípio do séc. 2 0 .

O crítico musical Mario de Lara faia 
na “Revista Nacional de Cultura” (out. 
de 1940) da mús. contemporânea de 
V., verificando uma real renascença. 
Citando como clássicos de V. a Oli
vares, Caro de Boesi, Carreno. Lan- 
daeta. Colón, Meserón. Gallardo. Ve- 
lásquez, enaltece para o séc. presente 
Jesús Maria Suárez, Salvador Llamo- 
zas, Andrés Delgado Pardo, Manuel Be
tancourt, Franco Betancourt. Franco 
Medina, Manuel Leoncio Rodriguez. 
Vicente Emilio Sojo. Juan B. Plaza, 
Joaquin Silva Diaz, José Antonio Cal
cano, Moisés Moleiro, Eduardo Plaza, 
Angel Saude, Antonio Estévez, Esáa. 
Briceno, os Ramos (.Guillermo e Anto
nio José), Evencio Castelhano, sem 
pretensão a dar lista completa. Des
tacamos:

Franco Medina escreveu 4 óperas sé
rias, uma óp. buffa, músicas de câma
ra, a obra didática “II violino” e obras 
sacras: Missas, um Requiem, dedicado 
ao padre Dr. Wensledler, importante 
músico do Estado Lara; notabilizou-se 
pelo poema sinfôn. coral “Bolívar” ;

Andrés Delgado Pardo, fal. em 1940. 
trabalhou tôda a vida na sua ópera 
"Bolívar"; devem-se-lhe ainda peças 
de piano, cantos e obras religiosas; — 
Man. Leoncio Rodriguez escreveu uma 
obra sinfôn. “Leyenda” , um concêrto 
para violino e plano, p. piano solo. n 
obras religiosas.

Vicente Emilio Sojo. diretor da Es
cola de Mús., da Orq. Slnf. V. e do 
Orfeón Lamas, tem, na mús. sacra, nu
merosos motetes. Missas, cantatas, 
etc.: na profana um quarteto para

V cinviicla

cordas, peças instrumentais, obras p. 
canto e plano (entre as quais "Dlez 
Canciones Infantlles” e "Cuatro can- 
ciones corales” , de estilo moderno). 
obras polifôn., harmonização de can
ções venezolanas, etc.

J. B. Plaza “é um dos nossos prim. 
compositores de consciência modernis
ta” ; escreveu, além de peças p. órgão, 
numerosas mús. sacras; no terreno 
profano, peças líricas p. canto e piano: 
"sete oanções venez.” de estillzação 
moderna dos ritmos venez.. 3 poemas 
sinfôn., 1 sinf. p. canto e orq.. é crí
tico e erudito muslcólogo.

Eduardo Plaza que também segue a 
orientação moderna, escreveu o quar
teto “Amanhecer” e peças para o “Or
feón Lamas” ; — Moisés Moleiro é cha
mado o mais venez. dos músicos de ca
tegoria. tendo sido popularizada sua 
canção coral “El Compae Facundo": 
escreveu peças p. piano e cantos, e 
impôs-se como pianista.

José Antonio Calcano, investigador e 
divulgador do passado musical de V.. 
longamente citado, compôs o poema 
sinf. “El Gato” , cantos e obras polif.;
— Joaquin Silva Diaz, formado em Pa
ris. teve gravadas em discos várias pe
ças p. canto e piano; outras composi
ções foram editadas pela casa Eschig
— Angel Sauce, da geração nova, es
creveu as obras polif. modernas “Can- 
cionilla Sevillana, Tarde Tropical. 
Canclón de la Niebla” e composições 
p. canto e piano.

Antonio Estévez escreveu composi
ções polif.. e cantos, saindo premiado 
um no concurso aberto pelo Ministério 
de Educação Nac.; — Evencio Caste- 
llano, festejado pianista e organista, 
compôs cantos de orientação moderna.

Chamaram ainda a atenção Briceno. 
os irmãos Ramos, Maria Luisa Escdbar 
(Presid. do Ateneu de Caracas). Au
gusto Brandt. Francisco de Paulo 
Aguierre (fal.), Carlos Bonnet, Pedro 
Elias Gutiérez (com obra de maior en
vergadura, quase tôda p. banda), Luis 
Alfonso Larrain e Eduardo Serrano 
(na mús. popular). O Dr. Eduardo 
Calcano. erudito, fêz importantes estu
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dos sôbre o som e os timbres instru
mentais.

LIT. — Alfredo Jahn, Los Aboríge
nes de Occldente de Venezuela, Cara
cas, 1927; Lisandro Alvarado, Glosario 
de voces indígenas de Venezuela, Ca
racas, 1921; El Orinoco Ilustrado, Bar
celona, 1882; Fr. Jacinto de Carvajal, 
Relación dei Descubrimlento dei Rio 
Apure, 1892; Bamón de la Plaza, En- 
sayo sobre el Arte en Venezuela, Cara
cas, 1883; Dr. A. Ernst, Proben vene
zuelanischer Volksdichtung, Berlin, 
Anthropol. Ges. 20.7.1889; José Ant. 
Calcano (Juan Sebastián), Contribu- 
ción al Estudlo de la Música en Vene
zuela, Caracas, 1939.

VENN, lnstr. clássico de söpro, de 
Orissa, nas Índias; é fel to dum tubo 
cônico de bambu.

VENTIL, al., válvula, pistão, VEN
TILHORN, al., trompa de pistões; — 
VENTILPOSAUNE, al., trombone de 
pistões; — VENTILTROMPETE, al., 
clarim de pistões.

VENTRÍLOQUO, indivíduo que fala 
e canta sem mover a bôca e que causa 
a impressão de a voz provir de outrem.

VENTURINA, peq. guitarra inventa
da em 1841, por um Ventura em Lon
dres.

VENUSTO, it., belo, encantador.
VERE, "dança usada nos banquetes 

em que os índios comiam a carne de 
um prisioneiro. A. Pimentel, Desc. do 
Brasil.” (C. Gondim).

VEREENIGUNG VOOR NOORD-NE- 
DERLANDS MUZIEKGESCHIEDENIS, 
c. 40 vol. com exclusão das publica
ções sôbre Sweelinck, por Seiffert, e 
sôbre Obrecht, por Wolf; — 22.° Bos- 
koop, 50 Psalmen Davids; — 30.°Dries- 
temmige Oud-Nederl. Liederen c. 1500; 
— 26.° Een duytsch Musyck-Boeck, 
1572; — 41.° Hellendaal, Vier Sonates 
voor Violoncel, c. 1750; — 32.° Hurle- 
busch. Composition! musicali per il 
Cembalo, c. 1750; 25 e 27.° Nederl. 
Dansen der 16de eeuw; 19.° A. van 
Noort, Tabulatuur-Boeck, 1659; — 34.° 
Orkestcomposlties, séc. 17; — 37.° Oud- 
Nederl. Klavlermuzteck (Anna Maria 
van Eijl, 1671); — 13.° Reinken, Hor-
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tus musicus, 1687; — 14.° Reinken, 
Partite diverse; — 28.° Schenck, Scher- 
zi musicali, c. 1700; Schuyt, Drie Ma- 
drigalen, c. 1600; — 29.° Susato, Het 
ierste Musyckboexken, 1551; — 24.° 
Tollius, Zesstemmige Madrigalen, 1600 
— 42.° J. van den Vendei, Kruisbergh, 
1640; — 8.° Wanning, Bloemlezing uit 
die 52 Sententlae, c. 1600; — 35.° Wil- 
laert, Missa super Benedicta, c. 1550.

VERHALLEN, al., o lento desapare
cer dum som.

VERSCHIEBUNG, al., deslocamento 
(p. ex. do teclado, para cima ou para 
baixo).

VERSETO (VERSÍCULO), verset, fr., 
versetto, it., diminutivo de verso; a) 
cada uma das subdivisões do salmo;

b) peq. trechos musicais prlncipalm. 
para órgão.

VERSO, versus, lat., a) cada parte 
do salmo, que é cantada por um dos 
dois grupos do côro;

b) linha ou linhas de poesia; “v. 
métrico, quando, como no grego e no 
latim, as palavras que o formam são 
escolhidas segundo a quantidade longa 
ou breve de suas sílabas; v. rítmico, 
quando elas obedecem a certa acen
tuação rítmica como no alemão e no 
inglês; — v. silábico, quando comple
tam determinado número de sílabas; 
e v. livre, quando obedece a nenhum 
outro critério senão às pausas espon
tâneas do movimento lírico." (Peq. 
D ic.).

Poesias em versos silábicos, freqüen
tem., não podem ser musicadas segun
do estrofes, porque os acentos das pa
lavras nem sempre incidirão com os 
musicais; o músico prefere o v. rít
mico.

VESPERAL, livro lit. com o canto 
gregor. das Vésperas e Completas.

VÉSPERAS, VESPERAE, lat., a pe- 
núlt. hora canônica do Ofício Div., de 
estrutura igual à das Laudes. Cada 
ofício festivo tem de per si duas v., no 
dia anterior à festa e nesta, embora 
uma nem sempre seja rezada na inte
gra (por coincidir com outra).

O canto das V. exige não pouca prá
tica dos cantores e do organista. Co-
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meça com a oração preparatória do 
Aperi, Domine, sempre rezada, à qual 
segue, baixinho, a oração dominical 
Pater noster e a Ave Maria. Só então 
começa o canto, com o versículo Deus, 
in adjutorium, que inicia o canto de 5 
salmos, cada qual com antíf. cantada 
no princípio e no fim do salmo. O 
canto dêstes tira suas melodias a um 
dos 8 tons eclesiásticos, o que obriga o 
organista a freqüentes modulações, 
sempre rápidas, para não surgirem 
pausas entre uma e outra antífona de 
salmo. Terminados êstes, é cantado 
pelo hebdomadário (o presidente do 
côro na resp. semana) o Capítulo, res
pondido por Deo gratias e seguido pelo 
hino, de melodia silábica, versículo, 
antif. e Magnificat. Repetida a antíf. 
dêste cântico, o hebdodmadário canta 
a oração, seguindo-se então as come- 
morações das festas porventura ocor
rentes, quer dizer, antíf., versículo e 
oração, terminando tudo com um Do- 
minus vobiscum, Benedicamus Domi
no, Fidelium animae e a antif. marla- 
na do respectivo ciclo do ano litúrgico.

O canto das v. pertence aos atos 
mais solenes da liturgia.

VÉU DO PALADAR, membrana divi
sória que se segue ao paladar, sepa
rando a bôca das fossas nasais; eleva 
e abaixa-se com grande mobilidade; é 
nesta parte mole da abóbada palatina 
que está a úvula (v. esta).

VEZZOSAMENTE, VEZZOSO, it., com 
viço, de modo prazenteiro.

VIÁTICO, Comunhão administrada 
a um enfêrmo. Em muitos lugares do 
Brasil, o padre que levava o s. V. era 
acomp. da igreja até a casa do doente 
por comitiva maior ou menor de ho
mens, muitas vêzes com opa ou outro 
distintivo rellg. que rezavam e canta
vam no caminho; tratando-se de gran
des distâncias, o caminho era feito a 
cavalo, entre orações e cânticos ao 
SS. Sacramento.

VIBRAÇAO, a) "movimento rápido 
de vaivém que, em virtude da elasti
cidade, executam as moléculas de um 
corpo quando êste é percutido ou fric

cionado. O movimento vibratório é a 
origem do som.” . .. (Vieira);

b) "os tocadores de instr. de cordas 
chamam v. a um certo movimento on
dulatório que fazem com o dedo apoia
do sôbre a corda, produzindo o efeito 
de um som trêmulo, ondulante. Mais 
pròpriam. se deve chamar ondulação;

c) por analogia, a profunda impres
são de boa música. Sacavem considera 
a v. sentimental “a principal base do 
músico executante ou compositor.”

VIBRANTE, que vibra ou faz vibrar. 
— VIBRATO, it., vibrado; indicação 
para empregar a ondulação no violino, 
etc.

VIBRANTISMO, a qualidade de sa
ber vibrar, de ser vibrátil na audição 
duma música, ou de saber transmitir 
fortes sensações.

VIELLE, vieille, fr., hurdy-gurdy, 
ingl., em alemão: Bauernleier, Bettler- 
leier, Drehleier, Fidel, Radleier; a) na 
Idade Média, o instr. de corda, char 
mado também viola, vihuela, esp. fi- 
dula, lat., que teve como últ. represen
tante a gamba;

b) desde o séc. 15 a sanfona.
VIERHANDIG, al., a 4 mãos.
VIERUNDSECHSZIGSTEL (1/64), 

al., semifusa.
VIGÍLIA, véspera de festa, antefes- 

ta; interessa de perto os que estão 
obrigados à recitação ou ao canto do 
Ofício Divino.

VIHUELA, v. vielle.
VILHANCICO, vilhancete, viüancico, 

villancete, laudes ou lôas, menos de
senvolvidas do que os mistérios ou 
autos sacramentais; eram pequenos 
poemas festivos e populares, sôbre as
sunto relig. principalmente no Natal, 
cantados nas igrejas nos intervalos do 
Ofício Div. Cantavam-se, na península 
ibérica, ora em esp., ora em português, 
muitas vêzes em dialetos e com ele
mentos humorísticos, sendo afinai 
proibidos.

“Se bem que tôdas as festividades 
solenes admitiam v. adequados, em ne
nhuma êles eram tão populares e tão 
característicos como na festa do Natal; 
os v. do Natal eram o maior gáudio do
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povo que se aglomerava nas igrejas 
para ouvir os pastores cantarem e 
tocarem gaita, dialogando com os an
jos e com a virgem Maria... O catá
logo da livraria de D. João IV men
ciona mais de dois mil ». Em 1723 fo
ram absolutamente proibidos em Por
tugal. por ordem de D. João V.” (Vi
eira) .

VILLANCOYEL. flauta; v. bilancojel.
VILLANELLA. it.. dança ou mús. 

campestre.
VILLERECCIO, VILLERESCO. VIL- 

LESCO, lt., rústico, campestre.
VILLOTTA. it., idêntico com villa- 

nella.
VIM-VIM, v. ave.
VINA, “O instr. de cordas mais an

tigo e mais esquisito é a vina, con
sistindo num tubo de madeira de qua
se 4 pés de comprimento, no qual estão 
colados 19 cavaletes de crescente al
tura; o tubo descansa sôbre duas ca
baças vazias. Acha-se numa das ex
tremidades do tubo um guarda-cordas 
virado para cima. do qual correm 7 
cordas de metal por sôbre os cavaletes, 
pousando somente no mais alto e mais 
distante. Indo até as cravelhas da ou
tra extremidade. Os 18 cavaletes me
nos altos, assim, formam tastos. pro
duzindo o tocador tons mais agudos 
ou mais graves de acôrdo com o 
cavalhete onde apertar firmemente as 
cordas. Estas são feridas com um de
dal provido de ponta metálica. A vina 
não se propagou entre outros povos.” 
(H. Riemann. Katechismus der Mu- 
sikgeschichte, n.° 42). GRAV. p. 301, 
n.° 7 e 11.

VIOLA, alto, fr.. viola da braccio, lt.. 
e dai o nome alemão Bratsche; é o 
instr. que na orquestra contemporâ
nea representa o contralto, sendo um 
pouco maior do que o violino e bem 
menor do que o violoncelo. Encontra- 
se nesta forma desde o século 16 e 
tem as suas 4 cordas afinadas como as 
do violoncelo: em dó. sol. ré, lá. A 
caixa sonora, comparada ao tamanho, 
é chata, com o que o som assume algo 
de nasal, o que. entretanto, como no 
oboé, não é desagradável; as tentati-

vas de pôr têrmo a essa propriedade, 
ainda não tiveram grande aceitação:

b) por tôda a Idade Média, a v. era
0 instrumento de corda par excellence, 
figurando sob os nomes, etlmològlcam. 
idênticos, de Fidel, fidula. vitula. vis- 
tuia, vidula, vihuelx, viella tfr. vieille>, 
phiala. Tubébe, rebec;

c) são variantes: a lira, i. e, v. com 
grande número de cordas, parte das 
quais como bordões; v. baixa da gam
ba. como o nosso violoncelo; — v. 
bastarda, um pouco maior do que a v. 
da gamba, com 6 a 7 cordas; mais 
tarde, em particular na Ingl., com ou
tras tantas cordas em uníssono com 
as principais, vibrando com estas; — 
v. d’amore, viole d’amour, do tamanho 
comum, com 7 cordas e 7 de ressonân
cia completado pela v. di bardone, o 
baixo da v. de amor; (a. v. pomposa, 
no tamanho um têrmo médio entre a 
». e o violoncelo, atribuída a J. Seb. 
Bach, não era v., mas um v.-celo pic
colo) ; — a v. da (ou dt) bardone re
presentava o papel do barítono (tendo 
êste nome na Alemanha) ; — a v. da 
spalla (— ombro) era pouco maior do 
que a v. da braccio;

d) a ». do órgão é um reg. de gamba, 
de 8 ou 4 pés;

c) v. de arame, instr. pop. da Ilha 
da Madeira, com esta afinação, a come
çar da nota mais grave: si, ré, sol, si, 
ré, isto é no acorde de sol, na prim. 
inversão. Tem 14 tastos, 87 cm. de 
comprimento, 42 •/í de caixa harmônica 
e 27 na largura máxima. É armado 
com 9 cordas das quais 4 duplas,
1 simples, Incluindo dois bordões de 
frieira fina. a 8.“ e a 8.a. A l.a, 2.a, 3.a 
(toeira) e 7.n sãò de arame branco; a 
4 a, 5 a e 9.tt de arame amarelo.

L. da Câmara Cascudo (Vaqueiros 
e Cantadores) transmite louvações da 
v. de Goiás e Mato Grosso:

Viola tem cinco cordas, 
cinco cordas, mais não tem.
Em cinco infernos se veja 
quem me apartou de meu bem.

(>011
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Vou comprar uma viola 
Com vinte e cinco burdões.
Para ver se assim distraio 
As tuas ingratidões.

A viola me pediu 
Que queria descansar.
Desaforo de viola 
De querer me governar!

A viola sem a prima.
A prima sem o burdão.
Parece filha sem pai.
No poder de seu irmão.

A viola sem a prima.
Sem a toeira do meio.
Parece moça bonita 
casada com homem feio.

Aprendi tocar viola 
Para o meu distraimento.
Mas saiu pelo contrário:
Redobrou meu sofrimento.

Comunica quadras recolhidas pelo 
dr. Rodrigues de Carvalho, como esta:

Minha viola de pinho 
Tem bôca para falar:
Se ela tivesse olhos.
Me ajudaria a chorar.

Preto Limão cantava:
Quando eu vim para êsse mundo
Truve uma sina pachola:
Foi tê, prá ganhà a vida.
Ciência e esta viola.

VIOLAÇAO DE DIREITOS AUTO
RAIS, v. direitos autorais.

VIOLAO, VIOLA FRANCESA, gui- 
tare, fr., Guitarre. ai., chitarra, it.. 
instrumento armado com 3 cordas de 
tripa, e três bordões, com fieira enro
lada em fio de sêda. O ponto, dividido 
em 17 tastos, permite tocar 3 oitavas 
e uma quinta. O tampo harmônico 
tem ao centro uma abertura circular: 
a bôca ou o espêlho e o cavalete onde 
inferiorm. se prendem as cordas.

"O cravelhal. parte superior do braço 
onde estão as cravelhas, pode ser or

violino

dinário, quer dizer com cravelhas sim
ples. ou de maquinismo chamado tam
bém carrilhão, que é um movimento de 
engrenagem prendendo as cordas com 
mais segurança e permitindo que es
tas se afinem com mais rapidez. Cir
cundando a face do tampo harmônico 
corre um pequeno ornato, mais ou 
menos trabalhado, que se denomina 
filete. A parte oposta ao tampo har
mônico é o fundo ou costas, e os lados 
denominam-se costilhas. Tanto o tam
po harmônico como o fundo são for
mados por duas partes cuja ligação é 
solidificada por travessas coladas in
teriormente. Tôdas as partes compo
nentes da caixa de ressonância são 
também ligadas entre si por meio de 
chaços ou chapuzes, colocadas pela 
parte de dentro.

“As cordas dedilham-se com os 4 pri
meiros dedos da mão direita, e pon- 
telam-se com o indicador, médio, anu
lar e mínimo da mão esquerda, os 
quais são designados com os números 
1, 2, 3 e 4” . (Vieira».

VIOLEIRO, a) fabricante de vio
las, etc.

b) cantador; v. Leonardo Motta, 
Violeiros do Norte, 1925.

VIOLETA, e violeta de arco. sinô
nimos de viola, v. esta.

VIOLINO, it. e port., violon. fr., Vio- 
line, al„ o mais importante e mais 
propagado de todos os instr. de corda. 
Sua construção chegou à maior per
feição, não excedida ainda, em prin
cípios do séc. XVIII, graças a algumas 
gerações de construtores em distrito 
relativam. peq.. o Tirol e a Itália se
tentrional: os Amati. Guarneri e Stra- 
divari.

A parte superior do corpo do v.. todo 
êle uma caixa de ressonância em for
ma dum 8, chama-se tampo harmô
nico; a parte inferior: fundo; os la
dos: ccstilhas. Na altura das duas de
pressões do corpo que têm a missão 
de facilitar o movimento do arco e 
que. pela forma, se chamam CC, o 
tampo tem duas aberturas denomina
das ff  que favorecem a propagação do 
som entre a caixa e o ar exterior.
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No interior da caixa hà uma pran
cheta chamada cadeira, a reforçar o 
tampo contra a pressão do cavalete; é 
colada ao comprido na altura dos ff, 
um pouco para a esquerda, debaixo da
3.ft e 4.a cordas (ré, sol); do lado di
reito encontra-se por baixo do cava
lete, entre a I a e 2 a corda (mi, lá) 
um pequeno cilindro vertical denomi
nado alma; ambas as coisas, além de 
darem mais solidez ao tampo, melho
ram o som; a cadeira, o das notas gra
ves; a alma, o das agudas.

O braço está seguro na caixa pelo 
cepo, tomando o lugar das costllhas. 
A parte superior do braço, a cabeça, 
segura as cravelhas e termina numa 
voluta. Uma prancha de madeira es
cura, o ponto, está sobreposta ao bra
ço, correndo por ela as 4 cordas. Onde 
o ponto se une com a cabeça, está 
uma pequena travessa, a pestana, um 
pouco elevada, para as cordas se con
servarem afastadas do ponto.

Ao centro do corpo, entre os ff, um 
pouco para baixo, está o cavalete, por 
onde passam as cordas para se pren
derem ao estandarte, peça de ébano 
ligada à costilha Inferior por uma 
aselha prêsa a um botão. O rebordo 
ao tampo aí é reforçado com um con
traforte chamado pestana inferior ou 
peq. pestana.

As 3 cordas simples e um bordão 
são afinados em quintas; a primeira 
(a contar do braço que maneja o 
arco) em mi, a mais aguda; a 2 a em 
lá; a 3 a em ré; a 4 a (bordão) em 
sol. (Vieira).

O v., sob o nome rabeca e rebeca, 
è, com a viola, o Instr. tradicional dos 
cantadores do nordeste, dos quais o 
cego Sinfrônio Pedro Martins lhe fêz 
esta louvação:

Esta minha rebequlnha 
É meus pés e minhas mão, 
Minha foice e meu machado,
£ meu mio e meu fejão;
£ minha planta de fumo,
Minha safra de algodão.

(Câmara Cascudo, Vaqueiros e Can
tadores) .

VIOLO-CLAVE, lnstr. de palhetas li
vres, em 1847 por M. de la Guerlnière.

VIOLONCELINO, instr. Intermediá
rio (como o era a viola pomposa atri
buída a Bach) entre a viola e o v.-celo, 
sendo apresentado, em 1898, por M. de 
Gennes. As cordas estavam uma oita
va abaixo das do violino, havendo as
sim, para o quarteto de cordas, lnstr. 
uniformem, distanciados entre si pelo 
intervalo duma quinta: violino, viola, 
violoncelino, violoncelo.

VIOLONCELISTA, tocador de v.-celo.
VIOLONCELO, port., it„ al., antiga

mente basse, basso; a) é um violino 
de grandes dimensões, mais recente 
do que êle. Contudo já foi construído, 
segundo o modêlo do violino, pelos 
mestres da I t á l i a  setentrional, os 
Amati, Gasparo da Salò, Magglni e 
outros, entre 1550 e 1600, conquistan
do só lentamente sua posição de ins
trumento solista contra a gamba que 
se manteve longam. O corpo do lnstr., 
a princípio, variava de dimensões, até 
que fôsse fixado por Stradlvarl. Pelo 
tamanho, o v., a exemplo da gamba, 
é mantido entre os joelhos. Os sons 
harmônicos respondem mais fàcllmen- 
te do que no violino; o pizzlcato é 
cheio e brilhante;

b) violoncelista;
c) reg. de órgão e de harmónio.
L/T. — Broaâley, The Violoncello,

1921; — Merseburger, Das V. u. selne 
Llteratur, 1920; — Straeten, Hlstory of 
the v. 1915; — Wasielewski; Das V. u. 
selne Geschichte, 1911 (também em 
ingl.); Weigl, Handbuch der V.-Llte- 
ratur.

MÉTODOS de Alexander, Aubert, 
Banger, Baudiot, Baumgãrtner, Beni- 
to, Bideaux, Bréval, Chevillard, Cor- 
rette, Crouch, Cupis, Dancla, Deswert, 
Dotzauer (4); Duport, Forberg, Froeh- 
lich, Gross, Gunn, Hardy, Heberlein, 
Henning, Hus-Deforges, Kastner, Kau- 
er, Kummer, Lanzetti, Lebouc, Lee (3); 
Miíntzberger, Rachelle, Raoul, Rapp, 
Reinagle, Romberg, Roth, Schróder 
(4); Siedentopf, Stiastey, Stransky, 
Swert (v. Deswert), Tietz, Tillière, 
Warot, Werner, Zimmer, etc.; — títu
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los completos em Wasielewski (v. su
pra).

VIOLONE, v. viola.
VIP AN CI-VINA, instr. hindu do gê

nero das vinas; tem como caixa so
nora uma cabaça da Bengala, com 
dois globos sobrepostos.

VIRA-BOSTA, v. ave.
VIRGA, um dos neumas (v. êste) do 

canto gregor. A Paléographie Musicale 
dos Beneditinos de Solesmes distingue 
3  classes: a) a vlrga primitiva, tra
çada de baixo para cima e da esquer
da para a direita (em baixo mais 
grosso) não tardou em ser escrita de 
cima para baixo e da direita para a es
querda, sendo então o traço mais gros
so na parte de cima. Compreende-se 
a conseqüência dessa mudança: o
ponto, a princípio, estava na altura 
da linha, depois em cima dela, com o 
desdobramento da virga, composta de 
ponto e cauda. Assim, a virga primi
tiva (simples traço obliquo, engrossa
do, ou não, em baixo), e a nota cauda
ta: ponto, do qual desce uma cauda, 
tendo, em principio, a mesma signifi
cação: nota mais alta do que o ponto 
(punctum) ;

b) em outro processo, a pena do 
escritor traçava a vlrga de baixo para 
cima, mas fêz a pena descambar, ao 
alto, para a direita, do que resultou, 
flnalm., um ponto;

c) a pena, ao alto, podia também 
engrossar a cabeça de ambos os lados, 
resultando dai a forma g ó t i c a  da 
virga.

Alguns autores medievais qualificam 
a virga de apposita, jacens, plana ou 
subjecta por circunstâncias que não 
alteram a natureza da virga ou vir
gula. As várias formas da virga são 
reproduzidas por D. Pothier (Les mé
lodies grégoriennes), na Paléographie 
Musicale (I, p. 128) e por outros (v. 
neumas<i. — GRAV. p. 396.

Nas edições oficiais de hoje, a virga 
(caudata) é empregada para marcar 
a nota mais alta do respectivo grupo 
(neuma).

VIRGINAL, peq. cravo.

Virginal dos séc. 15 e 16 (F. Clément)
VIRGULA, a) sinal neumático (v. 

virga) ;
b) linha vertical na pauta gregor., 

para indicação de pausa ou respiração.
VIROLA, peq. arco de metal, mar

fim ou outra coisa, para reforçar ou 
ornar instr. de sôpro, batutas, etc.

VIRTUOSIDADE, maestria no can
tar ou tocar.

VIRTUOSO, virtuose, fr. e al., can
tor ou instrumentista que vence bri
lhantemente tôdas as dificuldades de 
execução; v. F. Lopes Graça, Refle
xões sôbre a Música, p. 69-70.

VIS A VIS, fr., espécie de piano du
plo, construído, em 1789, por Stein, de 
Hamburgo que, mais tarde, o chamou 
de harmonicon.

VISIGÓTICA, ou MOÇARABE, uma 
das escritas empregadas para a fixa
ção de melodias sacras da Espanha. 
Compõe-se, segundo Rinão (.Criticai 
and bibliographical notes on early 
Spanish music) a) de letras dum 
alfabeto especial; b) de acentos, pon
tos e outros sinais meram. musicais;
c) da combinação dos sinais com as le
tras. Um alfabeto reproduzido por Don 
Munoz y Rivero, na sua Paleografia 
Visigoda (Madri, 1881) mostra esta 
escrita na assinatura de uma série de 
documentos antigos.

No entanto, a Paléographie Musicale 
dos Beneditinos de Solesmes (1889) 
sustenta que houve o processo contrá
rio: os neumas se transformaram em 
letras, deixando todos os neumas vi- 
slgóticos reconhecer sua forma pri
mitiva.

VITE, VITEMENT, fr., depressa.
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VITO, dança e canto popular espa
nhol.

VIUVINHA, v. ave.
VIVACE, it., vivo (o andamento).
VIZE, nome ant. da cornamusa.
VIZINHO, v. próximo.
VOCAL, referente à voz; — aparelho 

v., órgãos vocais, os órgãos humanos 
destinados à produção da voz.

VOCÁLICO, relativo às letras vogais.
VOCALIZAÇAO, exercício de canto 

sôbre vogais; — VOCALIZAR, cantar 
sôbre vogais; — VOCALIZO, vocalise. 
fr., vocalizzo, ltv exercício vocal que 
consiste em cantar sôbre uma ou mais 
vogais linhas melódicas com fins didá
ticos. Faure prefere exercícios com pa
lavras.

VOCE, it.. voz; — mezza v.. meia 
voz; — sotto v., voz sumida; — VOCI. 
it.. vozes.

VOICE, ingl., voz.
VOIX, fr., voz.
VOLANTE, it., rápido.
VOLATA, it., roulade, fr.. série de 

notas rápidas; — VOLATINA. peq. vo- 
lata.

VOLKSGESANG, al., canto do povo; 
— canção popular.

VOLLES WERK (MIT V O L L E M  
WERK), al., grand jeu, fr., pieno, it.. 
cheio; registro geral do órgão.

VOLTA, it., a) vez; lêem-se fre
qüentemente no fim duma repetição 
as indicações prima (1.) v., segunda 
(2.) v., que significam que, na repeti
ção, o trecho com a prim. indicação 
será substituído pelo que é marcado 
por segunda v.;

b) dança ant., espécie de ronda.
VOLTEGGIANDO, it., volteando, i. 

é cruzando as mãos na execução da 
mús. de plano.

VOLTI, it., volta; v. subito, volte de
pressa; abreviado: v.s. ou V.S.

VOLUTA, parte superior da cabeça 
dos instr. de arco, em forma de es
piral.

VORSÄNGER, al., chantre. 1.° can
tor.

VORSCHLAG, al., apogiatura.
VORSPIEL, al.. prelúdio, introdução.

001

VOU-TIENE (RAVANASTRON), es
pécie de violino hindu, de madeira de 
nisômoro. — GRAV. p. 301, n.° 3.

VOZ, vox, lat., voix, fr., voce, it., 
voice, ingl., Stimme, al., a) órgão 
humano para falar e cantar, composto 
da laringe, da faringe e dos pulmões.

A laringe, situada na parte anterior 
e média do pescoço, tem a forma duma 
caixa triangular, cuja saliência cons
titui, no homem adulto, a maçã de 
Adão ou o nó que dá passagem ao ar. 
O interior, formado duma membrana 
mucosa, tem duas pregas de posição 
horizontal, os lãbios geralm. chama
dos cordas vocais. Na abertura supe
rior da laringe há uma válvula, a 
epiglote que na deglutição impede a 
passagem dos alimentos para a cavi
dade laríngea. O espaço livre entre as 
cordas vocais, por onde passa o ar. 
tem o nome de glote. Movem-se os 
lábios vocais -por meio das cartilagens 
aritenôides; por cima dêsses lábios há 
duas membranas mucosas chamadas 
falsas cordas vocais.

A faringe é a cavidade músculo- 
membranosa entre a bôca e a parte 
superior do esôfago (o canal que con
duz ao estômago). A faringe tem a 
forma dum funil achatado, com a 
parte larga para cima, e está em co
municação com a laringe, a cavidade 
buoal e as fossas nasais. Distinguem-se 
na cavidade bucal a bôca. os lábios e 
dentes, paredes laterais e bochechas, 
a língua, em cima o paladar ósseo ou 
abóbada palatina, a parede posterior 
com o véu do paladar, excessivam. mó
vel. tendo pendente no meio a úvula 
chamada campainha e de cada lado 
uma amígdala. A abertura de comu
nicação entre a cavidade bucal e a 
faringe chama-se istmo da garganta. 
— As fossas nasais têm canais, cujas 
aberturas se chamam narinas ou ven
tas, umas externas, outras internas, 
comunicando estas com a faringe e 
os ossos da cabeça:

Pulmões: — a parte inferior da la
ringe comunica com o canal chamado 
traquéia, dividida em brônquios, cujas 
últimas ramificações constituem o te-
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eido esponjoso dos dois pulmões. As
sentam êstes sôbre o diafragma, gran
de músculo horizontal entre a caixa 
torácica e os intestinos.

Na emissão da v., os pulmões, com 
a traquéia e os brônquios, servindo de 
foles, promovem a inspiração, fazendo 
o ar penetrar nos pulmões, e a expira
ção, fornecendo, com a corrente do ar. 
o motor que põe em vibração as cordas 
vocais; — o timbre está em relação 
com o número e a intensidade dos 
sons harmônicos; — a glote serve de 
palheta, enquanto as cavidades farín- 
geas são o tubo sonoro que modifica 
o timbre.

A extensão da v. varia não pouco 
seg. o cultivo dela, o clima, a idade, 
etc. Regentes de coros preferem boa 
emissão e lindo timbre à grande ex
tensão. Dlstlnguem-se nos homens 3 
categorias; v. grave nos baixos, mé
dia nos barítonos; aguda nos tenores; 
— nas senhoras: v. grave nos contral
tos, média nos meio-sopranos; aguda 
nos sopranos (2 .° tiple).

Em ambos os sexos, a v. adquire seu 
pleno desenvolvimento e caráter de
pois da puberdade. A v. do menino 
(como da menina) é fraca e pouco 
extensa. Chegada a época transitória 
(no Brasil aproximadam. aos treze 
anos) desaparece ou torna-se fraca e 
rouca, reaparecendo depois com o ca
ráter da v. de adulto.

A v. ressente-se notàvelm. com in
cômodos de saúde, resfriamentos, ex
cessos, etc.. sendo lnstr. preciosissimo 
que sempre requer tratamento cuida
doso.

Distinguem-se popularm. dois regis
tros: o do peito e o da cabeça, cha
mado também falsete; aquêle de v. 
cheia, brilhante, cativante, natural; 
êste (com vibração de cordas apenas 
parcial) mais fraca, fina, artificiosa, 
sendo difícil ligar bem uma à outra, 
sem fazer notar a passagem.

Os métodos de canto costumam dis
tinguir três registros: grave, médio, 
agudo, correspondendo o primeiro à 
v. do peito; o segundo à da passagem; 
o terc. ao falsete. O estudo e o exer

cício permitem conseguir relativa. 
Igualdade de timbre entre êsses três 
registros.

A voz, escreveu Salvatore Ruberti 
(Correio da Manhã, Rio, 24-6-1934) é 
“a mais típica e individual caracterís
tica do homem, dom personalíssimo 
que nos acompanha durante tôda nos
sa vida, ligada à palavra adere de- 
um modo perfeito à nossa vontade, 
numa completa submissão, p. expri
mir nossas paixões, nossas amarguras, 
nossas exaltações, nossos pensamen
tos mais profundos, nossas mais deli
cadas e intensas emoções... A in
fluência de uma voz bela, simpática, 
rica de timbres, na vida de uma pes
soa é, não raro, decisiva; seja no can
tor, seja no comediante, seja no ora
dor, a fascinação de uma voz de ouro- 
é tal que produz arrepios, arrebata
mentos. transportes, desejos, temor, 
confiança, alegrias, angústias".

“A v. humana é o mais belo meio. 
de execução que a mús. possui, os ins
trumentos só foram inventados para 
a imitar ou acompanhar” . (Fétis).

b) aparelho v o c a l  dos homens., 
passarinhos e animais. A voz emitida., 
muitas vêzes, tem nome onomatopáico. 
imitando o resp. som. Assim se diz: 
a criança vage; — o homem fala. ber
ra, grita, chora, geme, ri.

Entre os animais e passarinhos 
usam-se as expressões:

andorinha chilreia, repete: “chiqui- 
chi” , trinfa, trissa; — ave canta, chil
reia, gorjeia, trina, trila — bem-te-vi 
grita; boi muge; — burro bala, zurra;
— calhandra trissa; — camelo blate- 
ra; canário canta; — cão ladra, late. 
gane, uiva; — cavalo relincha, rincha; 
seu rincho é chamado nitrido; — ce
gonha glotera; — cigarra chia, freti
ne, zine; — cisne arensa; — coruja 
chirreia; — corvo grasna; — cotovia 
trissa; — cuco cuca, cucula; — do
ninha chia; — elefante barre, brame;
— galinha cacareja — galo cucurlca.. 
cucuruca; — garça gazeia; — gato 
mia; — gralha gralha, grasna; — gri
lo cricrila; — grou grui, — inseto zum
be, zune; — jumento zurra; — leão
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brame, ruge; — lebre chia; — lobo 
uiva; — macaco guincha; — mocho 
pia; — morcego trlssa; — onça mia, 
ronca, rosna, ruge; — ovelha bala; — 
papagaio palra, parla; — pardal chia;
— passarinho canta, pia, trina; — 
pato grasna, grassita; — pavão grita, 
pupila; — pêga parla; — peru grugu- 
leja; — pinto pia; — pombo arrulha;
— porco grunhe; — rã coaxa, crocita, 
grasna; rapôsa regouga; — rato chia;
— rôla geme; — rouxinol trina; — 
serpente assobia, silva; — tigre bra
ma, brame; — toupeira chia; — touro 
berra; — vaca muge; — veado brama;

c) cada uma das partes duma 
composição;

d) no órgão e harmónio, sinônimo 
de registro.

Raul Pederneiras fêz deliciosa des
crição humorística da v. no “Jornal do 
Brasil” , Rio, 28-1-1945.

VOZ ANGÉLICA, VOZ CELESTE, 
VOZ HUMANA, registros multo suaves 
do órgão e do harmónio.

VOZ DE BOCEJO, "espécie de boce- 
jamento e de esforço que se nota 
quando há o recuo ou contração da 
língua” (Lopes Moreira, Comp. de 
Técn. Vocal).

VOZ DE CABEÇA e VOZ DE PEITO, 
designações impróprias, porque o ar 
vibrando no tórax não pode dar maior 
volume ao som. Entende-se pelas duas 
expressões: voz cheia e v. menos
cheia, supondo-se que naquela haja 
vibração total das cordas vocais (de 
cuja função a ciência ainda sabe mui
to pouco) — e nesta, chamada tam
bém falsete, vibração parcial. Em to
dos os casos, a arte exige adaptar um 
“ registro” ao outro, com atenção mul
tiplicada na passagem da v. de p. à 
de c.

VOZEADA, VOZEAMENTO, VOZEA
RIA, VOZEIO, clamor de muitas vozes 
juntas.

VOZEAR, gritar.
VOZEIRÃO, voz muito forte.
VULGARIS (TIBIA), lat., a antiga 

flauta dulcis.
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WACHENT, peq. flauta rústica da 

Abessínia.
WADA, cabaça com sementes sêcas 

dos araucários.
WAINOS, cantos tristes do Peru; v. 

travaris.
WALDFLOTE, al., flauta silvestre.
WALDHORN, al., trompa sem pis

tões.
WALEKAU, castanholas de bambu 

da Birmânia. GRAV. p. 103, n.° 4.
WALNIKA (WALYNKA), russ., gaita 

de fole dos camponeses russos.
WALZER, al., valsa.
WAMBEE (KISSUMBA, VALGA), 

instrumento usado no litoral do Ocea
no Atlântico, formado por uma caixa 
sonora de madeira retangular, com 5 
pistões de madeira que, sob a pressão 
das cordas de fibras, se dobram em 
direção à caixa.

WANGONG ou YAMATO-KOTO, ins
trumento jap. de 6 cordas.

WATOUBELA, sem música; v. índias 
neerlandesas, pág. 310.

WEBEB (WEBER), violino de duas 
cordas, nas costas da Berberia; é to
cado com arco.

WECHSELNOTE, al., cambiada (no
ta), v. bordadura.

WEDDASE MÂRJÀM, cantos maria- 
nos dos etíopes; v. Abessínia.

WEICH, al., brando, suave, mole.
WEIHNACHTSLIEDER, al., cantos 

de Natal da Alemanha, corresponden
do aos vilhancicos esp. e port., ao 
Noêl dos franc., aos Christmas carols 
íngl.

WIEGENLIED, al., canção de berço.
WILAKAPITSTLI ou SOSOLOKTLI. 

flauta mexicana.
WILD, al., violento, feroz.
WINDHARFE, al., v. harpa eólia.
WINDLADE, al., someiro de órgão.
WIRBEL, al., a) cravelha; — b) 

rufo.
WOOFER, ingl., é o alto falante (V. 

êste) construído para criar apenas 
sons de baixa freqüência. Todo siste
ma de olfa fidelidade (V. êste) deve 
possuir ao mesmo tempo alto falantes 
para as baixas e para as altas fre
qüências (V. tweeter), pois são èles 
que lhe garantirão a qualidade ade
quada de boa reprodução sonora.

WURSTFAGOTT, v. raqueta de des
cante.

Fritz Kimz: São Francisco, enfêrmo, conso
lado pelo violino dum anjo e pelo gorjear 

de passarinhos.
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XABEBA (EXABEBA. AYABEBA, 

CHABBABEH. JAVEVA. SCHEBA- 
-BET>, flauta mourisca, de ponta; v. 
Arábia.

XACARA, ant. canção pop. na pe- 
ninsula Ibérica, de origem árabe, com 
letra que consistia em narrativa sen
timental, espécie de romance popular.

XACARILLA. pequena xácara.
XAHIN, instr. de música indetermi

nada dos árabes.
XALEMIA, (XELAMIA, XELEMIA, 

XARAMIA). v. chirimia.
XANORPHICA. instr. de teclado in

ventado, em 1801, por Rollig, Viena; 
as cordas eram friccionadas por arcos, 
;postos em movimento por um pedal; 
v. Bogenklavier.

XAQUE-XAQUE. chocalho dos ne
gros do Brasil.

XARÁ, gênero do fandango.
XARAMELA (XARAMIAS), v. cha

ramela.
XAU-DE-TOPETE, v. ave.
XEQUERÊ, v. negros.
XEXÉU, v. ave.
XIFIAMA (XIPHISMOSi. ant. dan

ça militar dos gregos.
XILANDRE. instr. grego, de madei

ra. percutido com martelos de ferro.
XILHARMÔNICA (XILOFONE, XI- 

LORGAO, XILOSISTRO), espécie de 
marimbas com lâminas de madeira 
«xilo); v. marimba. "O xilofone aper

feiçoado e vulgarizado pelo polaco Ja- 
kubowski e pelo seu discípulo russo 
Gusiko (contemporâneos) tornou-se 
um instr. artístico e tem sido empre
gado na orquestra para produzir efei
tos especiais; exemplo, nâ Dança ma
cabra de Salnt Saéns. O aperfeiçoa
mento moderno mais notável consiste 
cm que as lâminas assentam sôbre 
uns invólucros da palha, a fim de que 
a ressonância desta lhes dê um tim
bre mais característico; por isso teve 
a principio, e ainda vulgarm. se lhe 
dá, o nome de harmónio ou instr. de 
pau e palha. A sua extensão é variá
vel, porque depende do número de lâ
minas, mas estas ordlnàriam. são vin
te e cinco, abrangendo uma extensão 
de duas oitavas”   (Vieira).

XILOGRAFIA, a) Impressão tipo
gráfica com pranchas de madeira;

b) gravação em madeira (por ex. 
de músicas).

XILOMELODICON, espécie de har
mônica, inventada em 1814 por Nater, 
de Berlim.

XOCHIPIZAHUA, mex., música.
XUATÊ, cabaça cheia de pedrlnhas 

ou sementes, espécie de maracá, usa
da pelos indlos brasileiros.

XYLACORDEON, m u i t o  parecido, 
senão idêntico, com o xilofone.

XYLOUSTRON, espécie de piano 
construído em 1807. por Uthe.

Mais uma 

glorificação 

dc

Richant Wagner

pelo sélo 

postal da 

Bocmia c 

Moravia.
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YA (YU, KOU), instr. chinês de 

percussão, formado por uma caixa de 
madeira com uma série de listões gol
peados com pequeno martelo.

YAKOUMA-KOTO. instr. de corda 
japonês.

YAKUI, dança dos indios kamayu- 
ras.

YAKUI KATU, dança indígena.
YALKADAI, dança de crianças na 

Grécia antiga.
YA MASSANGO QAST, arco; v. 

Abessinia. GRAV. p. 5, n.° 6.
YA NEGARIT MATCH, timbaleiros; 

v. Abessinia.
YAMATO-KOTO ou WANGONG, sal

tério jap. de 6 cordas.
YANG, v. gongo.
YAN-K1N, ch., "kin dos estrangei

ros” é uma caixa sonora trapezólde, 
com 14 cordas de latão. Dois largos ca
valetes ocupam tôda a superficie da 
tampa harmônica, colocados quase pa
ralelamente aos lados do trapézio. As 
cordas duplas de ordem ímpar apoiam- 
se sôbre ã aresta do cavalete da direi
ta, passando por debaixo do cavalete 
da esquerda, e vice-versa as cordas du
plas da ordem par; é o santir introdu
zido da Arábia e Pérsia.

YANTRA-KOSHA, gongo indio. com
posto de um simples disco de bronze; 
é usado nas cerimônias religiosas.

Y AR ABI. Y ARA VI, toada triste dos 
índios do Peru e dos habitantes das 
planícies da Venezuela que se acom
panham com a quena.

YATUKA, dança dos pescadores usa
da entre os indios (Costa Gondlm).

YAUARI, “dança dos kamayuras. É 
a dança maior, mais importante, a 
dança por excelência, por ser a mais 
variada pelas diversas figuras ou par
tes que tem. A dança especial chama- 
se, segundo Steinen: yaury-maraká" 
(C. Gondlm).

YAVARI, “ária de dança em ton> 
menor; música sentimental, muito 
apreciada entre os índios” . (C. Gon- 
dim).

YE-GWIN, ou PEKKIVÉ, crotalos da 
Birmânia, de 4 tons diferentes. GRAV. 
p. 103, n.° 3.

YEKTAR, instr. monocordo da ín
dia.
YELEK, v. almées.
YELO, v. iyelo.
YEROKIÁRAS. dançadores guerrei

ros.
YEROQUÍ, “baile, dança. Nome que 

davam às danças acompanhando o  
canto em que celebravam as pessoas 
de seus antepassados; correspondia 
aos areytos das tribus Carahybas. No 
y. os velhos e as crianças só tomavam 
parte tocando os tambores. Dispu
nham-se todos em círculo, tendo cada 
um a mão sôbre o ombro do compa
nheiro. e começavam a andar à roda 
batendo compassadamente com os pés 
no chão, e soltando um grito monó
tono”  (C. Gopcjim).

YEROQUIBÁE, dançador; idêntico, 
com yeroquiâra.

YEROQUICÉ, amigo de dança, dan
çador.

YEROQUI1, o que guia a dança <Cos
ta Gondlm).

YE-YIN, ch., violino chinês.
YGDAL, canto judálco do século 15. 

"O tipo desta melodia, com suas en
toações excêntricas, e sua ausência de 
tônica e, sobretudo, de cadência, è 
asiático puro, seg. parece.” (Pedrell>.

YIN, v. gongo.
YNANGAIPAI, “o maior de todos, 

que guia a dança dos guerreiros indí
genas.” (C. Gondlm).

YO, flauta chinesa com embocadu
ra de apito, de origem muito remota.

YOTSU-DAKE, jap.. castanholas dos. 
mendigos japoneses.
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YOUNG, tambor japonês.
YTA ENDÁ, campanário.
YTAGUASSU, campa grande.
YTAI, campanário.
YTAMBOPUHARA, a pessoa que to

ca sino.
YTAMYRI, campainha.
YTAPU, som de campa.
YU, ch., predecessor ou sinônimo do 

cheng; v. êste.
YUAIABUÇU, YUAIBIABUÇU, dan

ça indígena.
YUE-KIN (YOU-KINN KOOM), gui

tarra lunar (nome dado pelos ingl.), 
chamada por Fétis de xícara de Be-

nares; tem duas cordas duplas de 
sêda.

YUNLLA, chocalho araucário p. ce
rimônias relig. e mágicas.

YÜN-LO (YUN-LU), chln., dez dis
cos de metal, tocados por um pedaço 
de bronze ligeiram. dobrado nas bor
das; é usado no culto budista e dispõe 
destas notas:

f*J i 1 'rM rr

Sêlo “musical" 

do Brasil 

(1946)

com a 

tradicional 

corneta de 

postilhão
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ZA, nome dado, por antigos mes

tres de solfêjo, ao si-bemol; para dis
tingui-lo do si natural.

ZABELÊ, T. ave.
ZABUMBA, tambor grande, bombo.
ZAFAN, canto, dança; v. Abessinia.
ZAG-SAL-SHEBITON, instr. de cor

das da Babilônia.
ZAMACUECA, baile pop. do Chile e 

de todo o Pacífico. O rapaz e a moça, 
com lenço na mão que agitam gracio
samente, dão voltas como na haba- 
nera.

ZAMBA, v. samba.
ZAMBÊ, peq. tambor dos negros.
ZAMBRA, ant. dança dos mouros 

espanhóis.
ZAMPHONIA, v. chinfonia.
ZAMPOGNA, cornamusa; gaita de 

fole; v. chinfonia.
ZAMPOGNETTA, it., peq. zampogna.
ZAMPONA, v. chinfonia.
ZAMR, ZAMMOUR, ZAMYR, ZUR- 

NA, ZOURNA, MIZMAR, ár., instr. de 
palheta dupla, dos árabes modernos, 
semelhante ao oboé; é construído em 
3 tamanhos; o maior chama-se zamr- 
el-kebir; o médio (o mais usado) sim
plesmente z.; o menor zamr-el-sog- 
hayr; v. Arábia.

ZANFON1A, v. chinfonia.
ZANFORGNA (CENNAMELLA, CIA- 

RAMELLA), it., birimbau, gulmbarda.
ZANGARREAR, “ tocar viola à ma

neira chula, marcando o ritmo sempre 
da mesma maneira e com os mesmos 
acordes em rasgado.’’ (Vieira).

ZANGUIZARRA, “mús. chula, mo
nótona, destinada ünlcam. a fazer 
ruido.’ ’ (Vieira).

ZANIR, instr. de sôpro dos árabes.
ZANKONIAH, castanholas com gui

zos. da Pérsia.
ZANZA (ZANZE), instrumento de 

percussão dos selvagens afric.; é com
posto de talos de cana de tamanho 
diferente, golpeados com baqueta.

ZAPFENSTREICH, al., retreta.
ZARAMBEQUE, dança e toque mui

to alegre e ruidoso dos negros.
ZARBI FELIH, o all° mod.° dos 

turcos.
ZARGEN, al., costilhas.
ZARNAIA, v. doutara.
ZARRABETE, v. chinfonia.
ZART, al., suave, delicado, Mit zar- 

ten Stimmen, com registros suaves (no 
órgão).

ZARZUELA, a ópera cômica nacio
nal dos espanhóis.

ZEGOUF, flauta da Abessinia.
ZEIDAN, tom árabe; v. asbein.
ZEIT, al., tempo (do compasso por 

ex.).
ZENBAZ, pandeiro de Turkestan; v. 

doutara.
ZjENDANI, ár., forma musical árabe, 

müito popular; v. Arábia-Argélia 7.°.
ZÉNDJE, tambor árabe.
ZENDOCHIR, o larghetto dos turcos.
ZÉ-PEREIRA, expressão de duplo 

sentido; designa qualquer zabumba e 
uma cantiga carnavalesca (Ren. de 
Almeida, 1. c. p. 200).

ZEUGOS, gr., flauta dupla dos gre
gos.

ZEZÉ, v. banjo.
ZIEHHARMONIKA, al., sanfona; v. 

acordeão.
ZIÊMA, mús. lit. dos etíopes; v. 

Abessinia.
ZIGEUNER, al., cigano.
ZIL (ZILL), pequeninos címbalos 

orientais; v.. Arábia.
ZILORGANO, instr. de tecla descri

to pelo P. Tosca em 1710 (Tratado de 
Música. Valência).

ZIMBELSTERN, estrêla visível no 
frontispício de órgãos antigos, cober
ta de campainhas que, por um regis
tro, eram postas em movimento; sem 
valor artístico.
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ZINCOGRAFIA, ZINCOGRAVURA, 
processo de gravar e imprimir por 
meio de chapas de zinco.

ZINGARESCA, it., ária ou dança dos 
ciganos.

ZINK, ZINKEN, al., litus, liticen, lat.. 
•cornetto, it., antiga corneta da famí
lia dos clarins e trombones, mas não 
de metal, e sim de madeira, com bocal 
de marfim ou madeira dura, com uma 
abertura de poucos milímetros. O Z. 
pequeno era direito (cornetto diritto) 
e chamava-se branco, para distingui- 
lo dos maiores que eram pretos e 
curvos. Cornetti muiti ou stille Z., mais 
brandos.

A família dos Z. teve papel saliente 
nos séc. 16 e 17. Krummer Z. é Z. 
curvado.

ZIREFKEND, tom árabe, v. Arábia.
ZITHER, al., cítara.
ZITTY, espécie de gaita de foles da 

Índia.
ZNOUDJ, ár., pequeninos címbalos 

árabes.
ZOAR, emitir som forte, tocar sino.
ZÖGERND, al.. hesitando, demo

rando.
ZONANA, instr. de sôpro dos árabes.
ZOPPA (ALLA-), it., à maneira de 

coxo, com acentuação incerta.
ZORATEALÒ, flauta sagrada dos 

indlos Parecis.
ZORONGO, ant. canto e dança espa

nhola, em tom menor e compasso ter
nário.

ZORZICO (ZORTZICO), esp., dança 
«  canto pop. das províncias vasconga-

das em compasso 5/8 (donde o no
me z.).

ZOUGGARAH, espécie de cornamu- 
sa dos árabes da Ásia e do Egito.

ZOUMPORRIAH, flauta bíblica.
ZOURNA, v. zamr.
ZUFOLARE, it., galtear; — ZUFO- 

LINO, it., gaitinha; — ZUFOLO, it., 
gaita, flauta rústica.

ZUGPOSAUNE, al., trombone de va
ras.

ZUKUNFTSMUSIK, al., música fu
turista.

ZULULANDIA, v. Africa musical.
ZUMMARAH, flauta pastoril de dois 

tubos e duas palhetas. Eram iguais, 
mas tocadas ao mesmo tempo; certa 
desafinação se manifestava por um 
trêmulo pouco agradável a ouvidos 
cultos; — a z .  arbaonia tinha 4 ori
fícios; — a z . khamsaomia, 5; — a z . 
sabaonia, 7, — az. settaonia, 6.

ZUNGE, al., lingueta, palheta; — 
Zungenstimmen, al., registros de pa
lhetas nos órgãos: palheteria.

ZURNA, espécie de oboé da Turquia; 
— de cornamusa na China; v. heang 
teih.

ZUSAMMEN, al., juntos, unidos.
ZWEI, al., dois; — ZWEIHÄNDIG, a 

duas mãos; — ZWEISTIMMIG, a duas 
vozes ou partes.

Z WEIUNDDREISSIGSTEL NOT E 
(1/32), fusa.

ZWEIVIERTELTAKT, al., compasso 
de duas semínimas: 2/4.

ZWISCHENSATZ, al., episódio (na 
fuga).

ZWISCHENSPIEL, al., interlúdio.

O. A. M. D. G.
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OBRAS CONSULTADAS

Nenhuma das fontes às quais recorri, compara-se, em preciosidade e riqueza, 
com a Biblioteca Particular do sr. Abrahão Carvalho (R io ), criada por êle e 
levada a importância excepcional. Sem essa Biblioteca, não existiria meu D IC IO 
NÁRIO  M USICAL, cujo título fiz preceder pela explicação de seu caráter enci
clopédico: PELO  MUNDO DO SOM.

Dentro da Biblioteca supra, c de outras, as obras mais consultadas foram:

ALMEIDA. RENATO DE — História da Música Brasileira, 2. ed., 1942; 16 por 
23,50cm., XXVIII e 531 págs. (A  mais completa do país).

ANDRADE. MARIO DE —  Pequena História da Música, Livr. Marins, S. Paulo, 
240 p., 14 por 21,3 cm.; ex. n.° 100, rubricado pelo autor. (D ’um mestre).

APEL, WIL.LI —  Harvard Dictionary of Music, 1944, Cambridge; 16 por 24,50 cm., 
X e 824 p. (Obra rica que me serviu em particular para a indicação da Literatura).

CAMARA CASCUDO, LUIS DA —  Vaqueiros e Cantadores. Livr. do Globo, Porto 
Alegre, 15,30 por 23cm., 274p. (Com material abundante).

DER GROSSE HERDER. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 13 vol., Frei
burg, Br., 16 por 24,50cm. (O Dicionário encidop. de mais confiança).

GONDIM, ZACARIAS TOMÁS DA COSTA —  Ligeira notícia sôbre a música e 
dança dos índios da América do Sul, por ocasião da descoberta do Brasil em 1500. 
Publicada na República, de Fortaleza, no 4.° centenário da descoberta do Brasil. 
—  O autor diz ter baseado seu estudo em Mascarenhas. Hist, do Brasil; — 
B. Caetano, Vocabulário; —  Couto de Magalhães, O selvagem: —  Ed. Faria. Vocab. 
Tupy Guarany; —  Ferreira França, Chrestomalia da língua brasílica; —  Estácio 
de Stí. Hist, do Brasil; —  F. Clement, Hist, de la musique; — G. Dias, Brasil c 
Oceania. Dicion. e Poesias; —  J. de Alencar, Romances; —  J. M. de Macedo, Hist, 
do Brasil; —  K. von d. Steinen. Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens; — Melo 
Morais, Pátria Selvagem, etc.; —  Revista da Exposição Anthropological —  Matoso 
Maia, Hist, do Brasil; —  P. A. Roiz Montoya, Arte de la lengua Guarany o Tupy: 
—P. Sim. de Vasconcelos, Crônica da Comp, de Jesus no Est. do Brasil; — P. No
gueira, Dicion.; —  Pôrto Seguro, Hist, do Brasil; — Sant'A na Nery, Le Pays des 
Amazones; —  Silvio Romero, Literat, bras.; —  Villas Lobo, Hist, do Brasil; — 
Von Martins, Glossaria linguarum brasiliensium.

LAVIGNAC. ALBERT —  et LIONEL DE LA LAURENCIE: Encyclopedic de la Mu
sique, Paris, 1922, 5 vol. de Histoire de la musique (Obra incomparável).

RIEMANN, DR. HUGO — Musik-Lexikon, Fünfte, vollständig umgearbeitete Auflage, 
Leipzig, Max Hesse’s Verlag, 15 por 22 cm., XXIV e 1284 págs. O sr. A. Carvalho 
emprestou-me a edição francesa mais recente, muito aumentada. (Obra única no 
gênero.)

Foram aproveitadas inúmeras outras fontes, o que os leitores verificarão quase 
de página em página. Não poucos assuntos, ao que parece, são apresentados neste 
trabalho pela primeira vez. pelo menos em dicionários, de acôrdo com o seu ca
racterístico: "Pelo Mundo do Som".
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Abreviações

abre v. ou abr. — abreviação 
a. C. — antes de Cristo 
Acaã. — Academia
acomp. — acompanhado, acompanha

mento 
adj. — adjetivo 
afric. — africano 
ag. — agôsto 
al. — alemão 
Alem. — Alemanha 
alfab. — alfabético, alfabeto 
alg. — alguns, algumas 
allg. — allgemeln 
Alm. — Almirante 
amer. — americano 
and. — andamento 
ant. — antífona; antigo 
ár. — árabe 
assoe. — associação 
Barreto — Oonc. de B. Barreto; “Côro 

Orfeão” 
bem. — bemol 
bibl. — biblioteca
Bluteau — "Vocabulário port. e latino” 
Boi. lat. am. — Boletim latino-ameri

cano de Música, Montevideo;
Bros. ou br. — Brasil (eiro)
brit. — britânico
c. — cêrca de; — contra
c. alto — contralto
cap. — capela, capítulo
cat(al.) — catálogo
cat. — católico
c. baixo — contrabaixo
C. Gondim — Costa Gondim
chin. — chinês
cm. — centímetros
comp. — companhia, compêndio
compos. — composição, compositor
Congr. — Congregação, Congresso
Consíerv). — conservatório
c. ponto — contraponto
crom (ât). — cromático
dez. — dezembro
dic. — dicionário
âiss. — dissertação
div. — divino

dom. — dominante, domingo 
ed. — edição, editado 
Enc. e Dic. Int. — Enciclopédia e Di

cionário Internacional 
escolh. — escolhido 
Escr. — Escritura 
esp. — espanhol 
Est. Un. — Estados Unidos 
evang. — evangelho, evangélico, Evan

gelista 
ex. — exemplo 
f(a l). — falecido 
f(em ). — feminino 
fr. — francês 
fund. — fundado 
geogr. — geográfico 
gr. — grego 
Grad. — Gradual (e) 
grd. — grande 
gregor. — gregoriano 
hab. — habitantes 
hebr. — hebreu (s) 
hist. — história, histórico 
hol. — holandês 
homof. — homofonia, homofôr.ico 
i. — istò
id. — ldem ("o mesmo” ) 
imp. — imperial, imperiais 
incl. — inclusive 
ind. — indiano, índio 
ingl. — inglês(es)
Ingl. — Inglaterra 
Inst. — Instituto
instr. — instrumental, instrumento
intemac. — internacional
Intr. — Intróito
inv. — inversão
itíal). — italiano
Jacquot — Dlct. des instr. de musique
jan. — janeiro
jap. — japonês
jud. — judáico, judeu
lat. — latim, latino
Lavignac — Encycl. de la Musique
lit(urg). — liturgia, lltúrglco
m. — masculino, .. .mente (advérbio)
manuscr. — manuscrito
marinh. — marinheiros
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mex. — mexicano 
Monatsh. — Monatshefte 
mun. — município, municipal 
mus. — música, musical, músico 
Mús. S. — "Mús. Sacra” , Petrópolis.
N. — Nosso, Nossa
n. — nascido
nac. — nacional
nat. — natural
nov. — novembro
num. (n.°) — número, numeroso
Ofert. — Ofertório
off. — oitava
orq. — orquestra (1)
orat. — oratório
out. — outubro
p. — página; — para; — por
peq. — pequeno
Peq. Die. — Peq. Dicion. bras. da lín

gua port. 
pl. — plural
polif. — polifonia, polifônico
port. — português
prim. — primeiro
prof. — profano; — professor
prot. — protestante
próx. — próximo
públ. — público
P. Voe. Ort. — Peq. Vocabulário Orto

gráfico da língua port, pela Aca
demia Bras. de Letras

réUig). — religioso
reg. — registro
resp. — respectivo
rev. — revista
rom. — romano
Rõwer — Dicionário litúrglco
s. — santo; — sôbre; — substantivo
sarg. — sargento
séc. — século (s)
seg. — segundo
set. — setembro
sinf. — sinfonia, sinfônico
sing. — singular
Storck — “Musik u. Musiker in Kari

katur u. Satyre” 
subdom. — Subdominante 
supl. — suplemento 
sust. — sustenido 
t. — tomo
tchecosl. — tchecoslovaco
u. (“und”, al.) — e
últ. — último
Univ. — Universidade
v. — veja-se; — volume; — voz (es)
vat. — vaticano
v.-eelo — violoncelo
Vieira — “Dicion. Musical”
viol° — violino
v(ol). — volume
Ztg. — Zeitung
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ts  I I I IVRO ! OI EXECUTADO PARA A LlVRARIA KOSMOS
Editôra, de Erich Eichner & Cia. Ltda., no ano 
DA GRAÇA DL MCMLIX, NA MUI NOBRE CIDADE DF. 
São Sebastião do Rio de Janeiro pela Compo

sitora Gráfica Lux Ltda., Irmãos Brun e 
Ateliers “Esto” gravaram os clichés. 
Todos os desenhos, exceto as repro

duções, FORAM FEITOS PELOS ARTISTAS 
Padre Damião Prentke, S.D .S. i. 

Liselotte Senkel
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