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Todos nós seres humanos fazemos planos. Alguns de curto pra-
zo e outros de longo prazo. Estamos obrigatoriamente no presente, 
mas sempre com o pensamento no futuro. E quanto mais nos ate-
mos às responsabilidades diárias com filhos, carreira profissional, 
relações humanas, mais o futuro nos parece muito além do nosso 
horizonte. E trabalhar todas essas expectativas e frustrações não 
é nada fácil! Planejamos coisas que nos parecem simples, que es-
tão ali próximas de nossas mãos, mas que por algum motivo que 
não notamos, estão sempre a fugir de nós. Vou dar um exemplo 
pessoal, amigo leitor, um compromisso que firmei com vocês em 
outubro do ano passado: dar início em março aos nossos Cursos de 
Percepção Auditiva, agora realizados em nossa sala de testes, com 
grupos reduzidos de seis pessoas, para termos a possibilidade de 
atender e responder a dúvida de todos os participantes. Preparamos 
as apostilas, os discos com faixas de cada quesito de nossa meto-
dologia, uma lista de 64 leitores já inscritos, tudo planejado, pronto 
para iniciarmos - e eis que um acidente doméstico bobo, corriqueiro, 
muda todos os planos. Pulso direito quebrado, imobilização por seis 
semanas até que veio o veredicto médico: enxerto ósseo e cirurgia 
com colocação de pinos, mais seis semanas de imobilização, noites 
sem dormir, dores incessantes, analgésicos cada vez mais potentes 
e, finalmente, início da fisioterapia. Um reinício, pois foi preciso re-
cuperar os movimentos simples como digitar um texto, fazer o sinal 
de positivo com o polegar, segurar um garfo. Resultado: 4 meses se 
passaram e ainda tenho mais dois meses de fisioterapia pela frente 
e outra cirurgia daqui dez meses para tirar os pinos internos. Movi-
mentos simples, como colocar uma meia, um cinto, cortar a unha ou 
abotoar uma camisa, nem pensar! Dependência total dos filhos e da 
companheira para trocar um cabo ou instalar um novo equipamento 
para teste. Se não fosse esta ajuda, e de amigos e articulistas da 
revista, estas últimas três edições não teriam saído. Mas, como pos-
suo a determinação de me adaptar a todas as circunstâncias, à me-
dida que assimilo o golpe, tenho algumas novidades (já que o Curso 
de Percepção Auditiva continua impraticável): a partir da Edição de 
Maio (aniversário de 23 anos), o teste principal de cada nova edição 
será filmado e postado no nosso site e no YouTube, para que os 
nossos leitores possam acompanhar desde a chegada do produto 
à nossa sala, até a avaliação final. Esta novidade atende a inúmeros 
de nossos novos leitores que nos pedem uma série de informações 

de como realizamos os testes, quais gravações mais usamos para 
cada quesito da metodologia, o volume que utilizamos em nossos 
testes auditivos, etc. Claro que este é um ‘cenário’ totalmente novo 
para nós e precisaremos, além de aprender como melhor apresentar 
esses vídeos, também editá-los para que não fiquem enfadonhos e 
cansativos. Estamos já fazendo alguns ensaios, e nos parece que 
o resultado é promissor. Com a minha imobilidade física, passei os 
últimos três meses assistindo tudo que é vídeo de equipamentos de 
áudio hi-end. Confesso que, a princípio, não empolguei muito, pois 
a qualidade do áudio é muito limitada. Porém, tenho que concordar 
que alguns vídeos já apontam um caminho a seguir, pois abrem mão 
da qualidade na apresentação do áudio, mas dão dicas interessan-
tes do produto, sinergia com outros equipamentos, qualidade da 
acústica da sala e discos com excelente qualidade técnica. Nosso 
objetivo inicial será um só: mostrar a todos os céticos em relação ao 
amaciamento o quanto ele é imprescindível anteriormente a todo e 
qualquer teste auditivo. Se conseguirmos mostrar ao nosso leitor o 
patamar que o produto chega, o que muda depois de 100 horas e o 
quanto ele toca depois de completamente amaciado, nos daremos 
por satisfeitos. Estou estudando que set de microfones podemos 
utilizar para melhorar a tomada do áudio e também estudando ilha 
de edição. Certamente sei que os primeiros vídeos deixarão muito a 
desejar, mas é colocando a mão na massa que se aprende. Espero 
contar com a paciência de vocês e também com as críticas para 
podermos atingir o resultado desejado o mais rápido possível!

Nesta edição testamos quatro excelentes produtos: a caixa top 
de linha da Q Acoustics modelo Concept 500 que foi ganhadora do 
prêmio EISA como melhor caixa acústica hi-end, o pré de phono 
da Gold Note PH-10 que tem uma relação custo/performance que 
dará um trabalho descomunal para a concorrência desbancá-lo, as 
charmosas e sempre impactantes caixas Neat Motive SX2 e o cabo 
Ethernet Nordost Blue Heaven que é capaz de ser a solução para 
todos aqueles que precisam de um cabo seguro e fiel para o uso 
em Streaming.

O presente está repleto de surpresas, algumas que certamente 
mexerão com o mercado e serão objeto de desejo de inúmeros de 
vocês leitores.

Aguardem!

EDITORIAL

ENQUANTO O FUTURO NÃO 
CHEGA, NOS CONTENTEMOS 
COM O PRESENTE

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=
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TCL ANUNCIA ENTRADA NO SEGMENTO DE
ÁUDIO DO MERCADO BRASILEIRO

A TCL expande sua operação no Brasil com a introdução da nova 

categoria de áudio. A estreia acontece com a chegada de uma caixa 

de som bluetooth com design arrojado e qualidade de som incom-

parável.

A caixa de som bluetooth BS12A traz um sistema de áudio stereo, 

som em 360°, 12 W de potência, design e produto à prova d’água 

(IPX7) que permite utilizá-la na chuva, na praia ou à beira da piscina 

sem preocupação. O modelo é compacto, leve, prático e tem uma 

bateria recarregável com a duração de 8 horas.

A caixa de som permite conexão por meio de bluetooth e usa o 

sistema NFC (Near Field Comunication) para facilitar o pareamento 

com um smartphone. É possível atender chamadas por viva voz em 

alta qualidade de som pela função hands free call. “A marca TCL 

trouxe lançamentos de TVs com tecnologia de ultima geração, sur-

preendeu o disputado mercado smartphones, e recentemente di-

vulgou modelo de ar condicionado. Agora, queremos expandir esse 

sucesso para o segmento eletrônico com maior ascensão entre os 

jovens” comenta Patricia Vital, head de marketing da SEMP TCL.

O Bluetooth Speaker BS12A possui design diferenciado com aca-

bamento em tecido vermelho e borracha. É um equipamento resis-

tente e durável, equipado para proporcionar a melhor experiência 

aos consumidores.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JJP-PUYOACW

ASSISTA AO VÍDEO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

NOVIDADESNOVIDADES

Para João Rezende, gerente de produtos da SEMP TCL, a em-

presa está se consolidando no mercado de maneira muito positiva, e 

para diversificar o segmento de atuação amplia o portfólio em outra 

categoria. Temos um produto de qualidade e design superiores e 

conseguimos atender as principais exigências do consumidor: ba-

teria de longa duração, portabilidade e resistência à água”, ressalta 

Rezende.

Para mais informações:

Semp TCL

www.semptcl.com.br/

https://youtu.be/JJp-pUyoaCw
http://www.semptcl.com.br/
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SAMSUNG TRAZ AO BRASIL NOVOS PAINÉIS DE LED PARA 
AMBIENTES CORPORATIVOS E RESIDENCIAIS

Produzidos em Manaus, solução modular utiliza tecnologia de 

última geração e permite a montagem personalizada de painel de 

qualquer tamanho.

A Samsung anuncia a chegada ao mercado brasileiro de uma das 

suas tecnologias de displays de última geração para uso em ambien-

tes corporativos e residenciais: os painéis de LED da série IF - IF015H 

(1.5 mm), IF025H-E (2.5 mm) e IF040H-D (4.0 mm). Os produtos pro-

porcionam um conteúdo mais realista e imersivo, entregando sofistica-

ção ao ambiente, além de fácil instalação.

Com o objetivo de transformar a experiência dos usuários e clientes, 

os displays da série IF combinam a mais avançada tecnologia de pro-

cessamento de vídeo Samsung com o refinamento de imagens HDR 

(High Dynamic Range), o que permite a reprodução de conteúdos de 

forma ainda mais realista e detalhada em ambientes como museus, 

galerias, shoppings e outros espaços internos. Confira as demais van-

tagens:

Alto brilho, contraste e definição de cores

Os painéis de LED da série IF possuem alta definição na expressão 

de cores, utilizando algoritmo de última geração que permite nuances 

de tons vermelhos, verdes e azuis de forma precisa e sem distorções, 

mesmo em condições de baixa gradação de cinza. O mapeamento 

NOVIDADESNOVIDADES

avançado de tons ainda analisa e otimiza os níveis de brilho nas cenas - 

de forma individual e eliminando excessos. Toda a robustez do produto 

também se deve às tecnologias de processamento de vídeo com apri-

moramento do contraste dinâmico HDR (High Dynamic Range).

Os níveis de brilho e contrastes são adaptáveis conforme as neces-

sidades específicas de cada ambiente. A utilização em ambientes es-

pecializados, como estúdios de transmissão e galerias, por exemplo, 

pode personalizar a gama de cores para atender às suas necessidades, 

obtendo a qualidade do conteúdo desejada. Já o rigoroso processo de 

calibração em fábrica dos produtos otimizam o ajuste fino do sub-pixel, 

uniformidade, brilho e cromaticidade de cor para toda a série.

Desempenho estável e duradouro

Projetado com gabinetes eficientes energeticamente, as telas da sé-

rie IF da Samsung possuem recursos avançados de gestão de tem-

peratura e ventilação para garantir desempenho ininterrupto mesmo 

diante de condições ambientais adversas, ampliando sua vida útil. Com 

o software Samsung LED Signage Manager (LSM) é possível realizar 

configurações de imagem avançadas e a calibração módulo a módulo 

mantendo uma apresentação consistente.

Para uma operação rápida e econômica, o player externo (S-Box) da 

Samsung, é capaz de entregar conteúdos em alta definição, por meio 
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de um único dispositivo e de forma centralizada. O S-Box trasmite conteúdos UHD para múltiplos 

painéis da série IF sem a necessidade de processadores ou splitters externos.

Design compacto e facilidade de manutenção

Com a nova estrutura do gabinete, formada por módulos, os reparos se tornam mais eficientes. 

Para acesso a componentes críticos, a série IF permite manutenção frontal. Com essa facilidade 

é possível realizar instalações simples sem a necessidade de estrutura ou espaço adicional. Além 

disso, os componentes da parte posterior são totalmente acessíveis, eliminando a necessidade de 

remover ou desmontar os módulos.

“Estamos muito orgulhosos em apresentar essas novas tecnologias para o mercado corporativo 

e residencial brasileiro. Os novos painéis de LED da série IF são produzidos nacionalmente e pos-

suem não só uma qualidade de imagem nunca antes vista para sinalizações nesses ambientes, 

mas um design sofisticado que combina com o layout de diversos espaços, acompanhando as 

transformações dos negócios e das residências do futuro”, diz Kauê Melo, diretor da divisão de B2B 

e monitores da Samsung Brasil.

Para mais informações:

Samsung

www.samsung.com.br

http://www.hifiexperience.com.br
http://www.samsung.com.br
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SAMSUNG APRESENTA NOVO SOUNDBAR M450

Modelo dispensa o uso de fios na conexão com a TV e promete 

maior imersão para transformar o seu espaço em uma sala de ci-

nema.

A Samsung anuncia hoje a chegada do novo soundbar M450, mod-

elo que se destaca pela alta potência e definição sonora, com 320 W 

RMS. Outro diferencial é a ausência de cabos para a conexão com o 

televisor e recursos que deixam os usuários imersos no conteúdo exi-

bido, seja ele um filme ou aquela música preferida.

Fácil de instalar, o Samsung M450 é ideal para os consumidores que 

não possuem muito espaço na sala, mas buscam por uma experiên-

cia de som mais intensa. Equipado com Bluetooth, o dispositivo faz a 

conexão automática com a TV, deixando os fios guardados, possibili-

tando um ambiente mais organizado na sala. O subwoofer também se 

conecta com a barra de som sem a necessidade de cabos, tornando 

possível posicionar a caixa no local mais adequado.

Para intensificar todos os momentos, o sistema de som 2.1 entrega 

alta qualidade e garante ampla imersão. Além disso, com a expansão 

de Som Surround é possível ampliar a área de alcance do áudio para 

as laterais e para cima, sincronizando o que acontece na tela com o 

todos os detalhes sonoros presentes na cena. É bom lembrar que a 

união da barra de som com o subwoofer abrange graves mais fortes, 

proporcionando ao usuário mergulhar em uma experiência única du-

rante o divertimento.

Outra vantagem no M450 é o Controle Remoto Único, que está dis-

ponível em alguns televisores da Samsung e permite deixar o próprio 

controle remoto do soundbar guardado na gaveta. Isso porque alterar 

as configurações do aparelho, regular volume, efeitos sonoros e outras 

funções podem ser realizadas apenas com o controle da TV.

“A sensação de estar em uma sala de cinema e conferir tudo isso 

dentro de casa só é possível com um soundbar Samsung.  Com o novo 

M450, o consumidor irá se sentir imerso nos filmes e séries favoritas, 

graças a alta potência e graves marcantes, além de deixar o ambiente 

organizado graças a ausência de fios”, afirma Erico Traldi, Diretor de 

Produto das áreas de TV e Áudio e Vídeo da Samsung Brasil.

O soundbar Samsung M450 possui preço sugerido de R$ 1.699.

Para mais informações:

Samsung

www.samsung.com.br

http://www.samsung.com.br
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www.ferraritechnologies.com.br
Telefone: 11 5102-2902 • info@ferraritechnologies.com.br

CH Precision C1 Reference Digital to Analog Controller

A Ferrari Technologies orgulhosamente apresenta a mais nova referência mundial em eletrônica 
Hi-end. A Suíça CH Precision, mais uma marca State of the Art representada no Brasil.

“O C1 é, de longe, o melhor DAC ou componente que eu já experimentei no meu sistema. Não tem 
absolutamente “voz”. Um de seus atributos mais impressionantes é o ruído de fundo extremamente baixo. Em 
excelentes gravações, os instrumentos surgem ao vivo sem silvos ou anomalias. É absolutamente silencioso! 
O C1 “pega” qualquer coisa que você jogue nele. Eu ouvia música horas e horas e gostava de cada segundo. 
Isso me permitiu penetrar mais fundo nas nuances. É tão silencioso que a textura instrumental se tornou uma 

delícia. O C1 também se destaca em todos os outros parâmetros que você pode imaginar: separação de 
canais, dinâmica, recuperação de detalhes e apresentação geral.”

Ran Perry
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DO CINEMA PARA A SUA CASA: PRIMEIRA TELA LED MODULAR 
SAMSUNG ONYX 4K É INAUGURADA NO BRASIL

Novidade estreou no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi e preten-

de transformar as salas de cinema em uma verdadeira experiência 

multissensorial; tecnologia também está disponível para uso resi-

dencial.

A primeira tela LED modular ‘Samsung Onyx 4K’ acaba de chegar 

com exclusividade ao País. Com o objetivo de transformar o conceito 

das salas de cinema brasileiras, a tecnologia também está disponível 

para os consumidores que desejam montar um cinema ultra tecnológi-

co em sua própria casa. A inauguração é fruto de uma parceria inédita 

com a Cinépolis, que traz o primeiro display modular da categoria ao 

Brasil, com 55 m² e 455 polegadas. A inovação pode ser conferida a 

partir de hoje em uma das salas de exibição do Shopping JK Iguatemi, 

localizado na cidade de São Paulo.

“A ‘Samsung Onyx 4K’ chega com o objetivo de inovar e romper 

paradigmas e vem para somar ao portfólio de soluções premium da 

Samsung. Essa tecnologia de última geração pode ser implantada 

tanto em cinemas quanto nas residências, que agora passam a con-

tar com o conceito de Home LED. Além disso, a solução ainda marca 

um momento de transformação do cenário do entretenimento no País, 

permitindo uma experiência única e imersiva aos espectadores”, diz 

Gustavo Assunção, vice-presidente da Divisão de Consumer Electronics 

da Samsung Brasil.

Em operação na Europa, Ásia, Estados Unidos, México e Colômbia, 

a tela LED ‘Samsung Onyx 4K’ é reconhecida pelo seu alto nível de 

detalhamento de imagens, que garante fidelidade às cenas. Tudo isso 

é possível graças à sua resolução 4K (4.096 x 2.160 pixels) e ao seu 

formato diferenciado de projeção, que não é afetado pela luz ambiente, 

evitando distorções e proporcionando a real sensação de imersão ao 

espectador.

A tela ainda mantém a fidelidade das imagens durante as reprodu-

ções dos conteúdos, aumentando a nitidez dos textos exibidos no dis-

play e facilitando a leitura de legendas. O suporte à tecnologia HDR 

(High Dynamic Range) também proporciona maior luminosidade, devi-

do ao aumento dos níveis de brilho, que podem alcançar picos quase 

dez vezes superiores aos padrões convencionais, tanto em cenas cla-

ras quanto escuras. O conjunto de som amplo e dinâmico, com alto-

-falantes frontais e traseiros, também completa as inovações e garante 

reprodução harmônica do áudio em todo o ambiente.
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Para mais informações:

Samsung

www.samsung.com.br

Sinônimo de modernidade, a ‘Samsung Onyx 4K’ ainda proporciona um toque de estilo à deco-

ração dos ambientes com design fino e leve. Com sua nova estrutura de gabinete ainda é possível 

realizar reparos por módulos, o que impacta positivamente na redução de custos operacionais e 

facilita a instalação e manutenção do equipamento.

Quando utilizado comercialmente, o novo display também pode se tornar uma ferramenta de 

aumento de receitas às salas de cinema brasileiras. Com a solução é possível ampliar as dimensões 

das salas de exibição tradicionais, resultando na transformação de espaços. Locais que antes eram 

reservados para acomodação de projetores e demais equipamentos - e que agora não são mais 

necessários - podem se tornar assentos adicionais ou ambientes premium.

A imagem do cinema na sua casa

Outra grande novidade anunciada é a possibilidade de instalação desta mesma tela nas resi-

dências, oferecendo uma experiência super premium aos consumidores mais exigentes e que não 

abrem mão do conforto de suas casas.

O conceito de Home LED da Samsung reúne alta definição visual e uma experiência cinematográ-

fica totalmente personalizada, onde a tela pode ser adaptada para qualquer configuração, devido à 

sua estrutura modular, harmonizando-se com todos os elementos do ambiente.

“A Samsung acredita na busca constante por inovação. Por isso, o nosso objetivo com a chegada 

da Samsung Onyx 4K é abrir um horizonte de possibilidades para os consumidores que desejam 

contar com o melhor da exibição dos cinemas em seus lares e para a própria indústria do entrete-

nimento no País, reunindo benefícios e valor agregado para a transformação das residências e dos 

negócios”, finaliza Assunção.

http://www.samsung.com.br
http://www.magisaudio.com
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TCL CONFIRMA LANÇAMENTO DE TV 8K EM 2019 NO BRASIL

A TCL lança sua mais nova linha de TVs 8K com Inteligência Ar-

tificial, sendo seu principal produto, a TV TCL X10 8K QLED. Apre-

sentado durante a abertura da CES, uma das maiores feiras de 

tecnologia do mundo, o modelo 8K QLED estará disponível a partir 

do segundo semestre de 2019, na versão de 75 polegadas, com 

lançamento confirmado para o Brasil.

A resolução 8K é uma das apostas para esse ano, e oferece o do-

bro de qualidade de imagem em relação às telas 4K. O lançamento 

traz tecnologia de última geração nas telas QLED da TCL, propor-

cionando aos seus clientes uma experiência imersiva, ao passo que 

também dão suporte à tecnologia de áudio Dolby Atmos® e soun-

dbar incorporado Onkyo, possibilitando um desempenho de som 

excelente. O aparelho também suporta uma vasta gama de funções 

para Android TV™, como o Google Assistente em português.

Este ano, a TCL anunciou que se juntou a outros líderes do merca-

do de eletroeletrônicos para formar a 8K Association. O objetivo da 

entidade é definir os padrões de desempenho e apoiar o alcance e a 

promoção da tecnologia 8K para os consumidores e para os parcei-

ros da indústria, como os provedores de serviços de streaming. Para 

João Rezende, gerente de produtos da SEMP TCL, a iniciativa deve 

motivar os consumidores a adotar esse novo padrão. “A associação 

trará credibilidade para a adoção dessa resolução para TVs de tela 

grande, e os consumidores poderão conhecer melhor os benefícios 

da 8K.”, afirma.

Design:

Com design simples e elegante, com apenas 14,5 mm no seu 

ponto mais fino, torna-se um dos produtos com backlight mais finos 

do mercado. Isto só é permitido por uma estrutura de luz de fundo 
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revolucionária que reduz a distância óptica para 4mm. Assim, os es-

pectadores podem desfrutar de uma experiência aprimorada, com 

uma tela mais ampla.

Qualidade de Imagem:

Seu display com tecnologia QLED Quantum Dot, suporta uma 

ampla gama de cores, com cobertura próxima a 100% do espaço 

de cor DCI-P3. A solução de controle de zonas de ultra contraste 

permite um controle preciso da luz de fundo, oferecendo qualidade 

de imagem melhor e mais vívida.

Comando de Voz e Inteligência Artificial:

Inspirada nos cinemas, o soundbar integrado da Onkyo, líder glo-

bal em equipamentos premium de áudio, possui suporte para Dolby 

Atmos. Sua integração com o sistema de inteligência artificial permi-

te que o sistema de som trabalhe mesmo quando a TV estiver des-

ligada. Graças ao Android TV com o Google Assistente integrado, 

os usuários poderão utilizar da facilidade do comando de voz para 

acessar as funcionalidades da TV.

Para mais informações:

Semp TCL

www.semptcl.com.br/

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BINY-VFS6DC

ASSISTA AO VÍDEO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

http://www.semptcl.com.br/
https://youtu.be/Biny-Vfs6dc
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http://www.audioclassic.com.br
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HI-END PELO MUNDO

FONES DE OUVIDO IN-EAR 
GRADO IGE3

A novaiorquina Grado, empresa familiar especializada em cáp-

sulas para toca-discos e fones de ouvido, adicionou à sua li-

nha de fones para áudio portátil, tipo in-ear, o modelo iGe3, 

que usa drivers proprietários que trazem uma resposta de fre-

quência maior e mais linear garantindo, segundo a empresa, 

um soundstage ainda maior e uma performance à ser igualada. 

O in-ear iGe3, que vem equipado com cabo com microfone e 

controle de volume embutidos, tem uma etiqueta de preço de 

US$ 99, nos EUA.

www.gradolabs.com

NOVAS AGULHAS 
ZIRCONIA DA JICO

A célebre fabricante japonesa de agulhas de reposição de alta 

qualidade para cápsulas de toca-discos de vinil, a JICO, anun-

ciou a oferta em quantidade limitada de 18 modelos selecionados 

de agulhas especiais de reposição com cantilever de zircônia, 

material escolhido pela empresa para a rigidez necessária à um 

cantilever para a melhor qualidade de som.O resultado, segundo 

a JICO, é uma sonoridade mais clara e precisa, e diferente do 

som provido pelos mais tradicionais cantilevers de alumínio, boro, 

safira e ruby. As agulhas da linha limitada Zirconia serão dispo-

nibilizadas com diamantes com perfis variando entre SAS (Micro 

Ridge), Shibata ou Elíptico, com preços que variam entre US$ 140 

e US$ 180, no site da empresa.

www.jico-stylus.com

DAC BRICASTI DESIGN M3
A norte-americana Bricasti Design, originária do pró-audio, 

além de suas recentes incursões no áudio hi-end com os mo-

noblocos M28 e o network player M5, agora está lançando tam-

bém um novo DAC de alta performance e preço acessível. O 

M3 traz circuito de conversão independente por canal, circuitos 

PCM e DSD separados, clock DDS de baixo jitter, saída analó-

gica balanceada e saída pré com controle de volume. O preço 

estimado do DAC Bricasti M3 é de US$ 4.995, nos EUA.

www.bricasti.com

http://www.bricasti.com
http://www.jico-stylus.com
http://www.gradolabs.com
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TOCA-DISCOS TECHNICS 
SL-1500C

A japonesa Technics, braço especializado do grupo Panaso-

nic/Matsushita, relançou uma forma mais avançada de seu céle-

bre toca-discos para DJs - agora o SL-1200 Mk7 - com melhoras 

de motor, prato e braço. A empresa apresentou também uma 

versão caseira, ‘comportada’, chamada de SL-1500C, sem os 

recursos ‘para DJ’, como luz guia, estrobo e regulagem de pi-

tch. O 1500C vem com uma cápsula Ortofon 2M Red, além de 

um pré de fono MM interno o qual pode ser desligado para usar 

qualquer pré de fono do mercado. O preço estimado do Technics 

SL-1500C é de US$ 1.399, nos EUA.

www.technics.com

HI-RES USB DAC ORPHEUS DA 
RT AUDIO DESIGN

A empresa búlgara RT Audio Design, chefiada pelo projetista 

Ratzov Tsenkov, que possui uma extensa linha de amplifica-

ção, caixas acústicas full-range e um transporte CD, lançou seu 

Hi-Res USB DAC USB Orpheus, que usa chip Burr-Brown que 

converte PCM até 24-bit / 192 kHz e tem baixa distorção e ruído 

usando, na saída, conversor de corrente para voltagem através 

de transformadores step-up Sowter ou Lundahl. O preço do 

Hi-Res USB DAC Orpheus não foi divulgado. 

www.rtaudiodesign.com

FONE DE OUVIDO RIBBON 
SR1A DA RAAL REQUISITE

A empresa sérvia Raal, famosa por seu tweeter tipo ribbon de al-

tíssima performance, lançou sua marca Raal Requisite, sediada 

na California, com seu primeiro produto: os fones de ouvido tipo 

ribbon SR1a, um design tipo dipolo, com peso de 425 gramas, 

estrutura de fibra de carbon e resposta de frequência de 33 Hz 

a 30 kHz. O SR1a vem com todo cabeamento necessário e um 

equipamento de interface - para sua conexão com amplificado-

res. Com garantia de 5 anos, o fone de ouvido Raal SR1a tem 

uma etiqueta de preço de US$ 3.499, nos EUA.

www.raalrequisite.com

http://www.technics.com
http://www.rtaudiodesign.com
http://www.raalrequisite.com
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ENTREVISTA

Nascido em Penápolis, no interior de São Paulo, e formado em 

Economia e Música pela Universidade Estadual de Campinas, 

a UNICAMP, Euclides Marques é violonista, arranjador, produ-

tor musical e professor. Sua discografia inclui parcerias com o 

violonista Luizinho 7 Cordas e com vibrafonista André Juarez do 

Grupo Gato Preto, e entre suas premiações estão o ProAC da 

Secretaria de Estado da Cultura, o Edital SESI, o Prêmio Rival 

Petrobras como melhor arranjador e dois prêmios Botucanto: 

Euclides Marques

EUCLIDES MARQUES,
VIOLONISTA E ARRANJADOR

Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br

de melhor disco instrumental por ‘Remexendo’ e melhor pro-

dução por ‘João Borba - Eu Comigo e Meus Amigos’. Euclides 

Marques apresentou-se em várias cidades brasileiras e impor-

tantes centros musicais internacionais, como Paris, Boston, 

Lima e Patagônia. Dividiu o palco e as salas de estúdio com 

nomes como Ana Caram, Beth Carvalho, Hamilton de Holanda, 

Martinho da Vila, Roberto Menescal, Guinga, Zé da Velha, Paulo 

Moura, entre outros.

EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DA REVISTA, 
SELECIONAMOS ESSA MATÉRIA DA EDIÇÃO 193
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As escolas e universidades de música no Brasil deixam o 

músico bem preparado? Quais são os percalços para se for-

mar músico aqui? O que é mais importante, o aprendizado 

da escola ou a experiência de vida?

O caminho que tive que percorrer (que ainda estou fazendo!) e que é 

mais ou menos o mesmo para quase todo músico no Brasil, foi muito 

sinuoso, acidentado, cheio de idas e vindas... Mas, no frigir dos ovos, 

posso dizer que a situação no nosso País tem sido a seguinte: temos 

uma das melhores músicas populares do planeta, junto com o jazz e a 

salsa; nosso violão só encontra rival no violão espanhol, berço do instru-

mento; Tom Jobim é o maior cancionista do século, ao lado de Gershwin 

e Porter. Então, o mundo real da música brasileira é mais rico do que se 

pode imaginar. Por outro lado, sofremos ainda de uma carência enorme 

de sistematização pedagógica e divulgação acadêmica de nossa músi-

ca lá fora. Os norte-americanos lançam milhares de álbuns, songbooks, 

métodos e uma parafernália de material pedagógico sobre o jazz desde 

a década de 1920. O primeiro a fazer isso no Brasil foi o Almir Chediak, 

na década de 1980! Até hoje temos pouquíssimo material sobre choro, 

bossa, samba, ritmos nordestinos, fronteiriços etc. Ainda não aprende-

mos a ganhar dinheiro ensinando o mundo a tocar nossa música, como 

fazem os gringos há um século. Em 1998 eu era o único chorão da 

UNICAMP, melhor curso superior de música popular do País, e tinha que 

estudar usando exemplos do ‘Real Book’! As coisas tem melhorado um 

pouco, como a ‘Choro Music’ por exemplo, mas ainda há um abismo a 

nos separar das escolas de música de Boston, Paris, Londres, Tóquio 

etc. Em resumo: sobra-nos formação prática - abundam as rodas de 

samba e choro, os bares, as casas de baile, os festivais de todo tipo - e 

nos falta formação teórica e material de divulgação didática da nossa 

música. Precisamos de mais e melhores escolas de música no Brasil.

Vale a pena trabalhar com música de qualidade no 

Brasil de hoje?

Sempre valeu e sempre valerá. Mesmo porque quem faz isso não 

‘escolhe’, simplesmente não consegue fazer outro tipo de música. 

Tem um pessoal que adora reclamar, criticar a mídia, sentir-se desva-

lorizado, mas esse discurso, além de velho e chato, já não tem mui-

to a ver com o que acontece hoje. Na minha infância na Penápolis da 

década de 1980, os únicos materiais que existiam para aprender mú-

sica eram revistas de banca, partituras xerocadas de amigos, LPs e 

fitas cassete. Ninguém conhecia CD, muito menos internet. Hoje existe 

um negócio chamado YouTube, através do qual qualquer pessoa que 

resolve aprender a tocar violão já fica sabendo quem são os melhores 

músicos, no mundo inteiro, em qualquer estilo. É uma revolução didática 

e de comunicação. Hoje não se engana mais ninguém. Todos podem 

saber ‘quem é quem’ no cenário musical. Lembro que, aos 14 anos, 

Como começou seu contato e descobrimento da música? 

Quando você soube que iria ser músico?

Desde que eu me entendo como gente. Quando tinha quatro anos 

de idade, ganhei de meu avô (que também se chamava Euclides) uma 

sanfoninha de oito baixos de presente de Natal. Então, a primeira 

música que toquei, ainda me lembro, foi ‘Noite Feliz’. Conforme eu crescia, 

as sanfonas iam ‘aumentando’ também, e a casa começou a encher de 

sanfonas, violões, violas, cavaquinhos... Em Penápolis, era chamado de 

o ‘menino da sanfona’, que tocava em casamentos, festas de todo tipo, 

no colégio, para o Bispo que visitava a cidade, para políticos etc. Também 

cantava com meu pai, que adora música caipira tradicional; eu fazia a 

primeira voz e ele a segunda, mais tarde invertíamos. Sempre soube que 

ia ser músico ou, melhor dizendo, sempre me vi como tal, naturalmente. 

Agora, ter a música como profissão, como o ‘ganha pão’, isso foi lá pelos 

15 ou 16 anos. Mesmo assim, concluí primeiro a faculdade de Economia 

para depois ter coragem de abraçar de verdade aquela que sempre es-

teve ao meu lado, aliás, dentro de mim. Portanto, mais quatro anos de 

UNICAMP! Acho que nasci descobrindo a música e vou morrer assim. 

Nunca descobri tanta música como nos últimos tempos, tenho me inte-

ressado bastante pelo universo da música de concerto.

Fale-nos sobre seus estudos formais e informais de música, 

de sua formação como artista.

Nasci e cresci em um ambiente musical. Meu outro avô, o paterno, 

dizem que era bom violonista. Mas todos eram amadores, brincavam 

com aquilo. Até onde sei, sou o primeiro da família a dedicar-me pro-

fissionalmente. Mas minha formação foi muito intuitiva, autodidata, com 

todas as vantagens e problemas de quem nunca teve aulas de música 

mais rigorosamente, mais seriamente. Lembro-me de quando partici-

pei do primeiro seminário de violão, aos 14 anos mais ou menos, em 

Araçatuba, organizado pelo Henrique Pinto. Todos me admiravam, es-

pantavam-se com minha técnica toda ‘torta’, com meu repertório todo 

de ouvido, tocando peças difíceis, toda a harmonia de bossa nova sem 

saber nem ler cifra. Era um sucesso, mas também um caos! Só fui me 

tocar que precisava aprender partitura quando formaram uma orquestra 

de violões, e os outros meninos, que não tocavam nem metade de mim, 

já saíam lendo, e eu empacava na primeira semínima... Aquilo me dei-

xou muito mal, mas me fez ir atrás da leitura, da teoria e da harmonia, 

ainda que tardiamente. Então, informalmente eu sempre estudei música. 

Mas os estudos formais só começaram quando fui para Campinas, com 

17 anos, embora em Penápolis tenha tido três professores de violão que 

foram muito importantes para mim: a Maria Costa, o Zé Pretinho e o 

Edmir Jr.
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para conhecer Baden Powell eu tinha que encomendar um LP na lojinha 

do Jaó (a única da cidade) e esperar ansiosamente por um bom tem-

po para saborear o disco (que degusto até hoje, com o maior carinho). 

Aquele mundo já era, e as questões hoje são completamente outras. 

Por exemplo, uma coisa que sinto é que no Brasil o cenário da músi-

ca popular, seja instrumental ou canção, já está naturalmente saturado, 

já não cabe muito mais gente neste imenso bonde cheio de estrelas. 

Nossa música popular tem sido muito rica há várias décadas, e é bem 

mais difícil fazer algo ‘novo’ ou significativo hoje do que nas décadas de 

1960 ou 1970. O que está por acontecer e ser feito no cenário musical 

brasileiro, percebo que acontecerá muito mais na música erudita do que 

na popular. A ‘novidade’ musical no Brasil de hoje está aflorando muito 

mais no campo da música clássica, no qual sempre fomos mais histori-

camente carentes. Diria que vivemos um boom da música de concerto 

no Brasil. É aí que as coisas ainda estão por acontecer e já acontecem: 

OSESP, Filarmônica de Minas Gerais, OSB, Municipal de São Paulo, de 

Manaus e tantos outros centros que estão se estruturando em um nível 

internacional. Há uma demanda reprimida enorme para ser atendida pela 

música clássica em nosso País. Estamos só agora começando a des-

cobrir o maior gênio da música que aqui já nasceu, Villa-Lobos, que tem 

uma obra descomunal e só agora decentemente revisada pela Fundação 

OSESP, sendo primorosamente editada pela ‘Criadores do Brasil’, gra-

vada como deve ser e divulgada. Porque 40% do que ele compôs ainda 

está em manuscrito, mal entendido, mal tocado e mal gravado, como é o 

caso das doze sinfonias, que atualmente estão recebendo o tratamento 

merecido pela OSESP, com o maestro Isaac Karabtchevsky. Villa-Lobos 

tem uma obra para ser a maior em relação a gigantes como Bartok, 

Copland, Briten etc., sendo de longe o maior compositor das Américas. 

Tudo isso está por acontecer e, acredite, vai acontecer. Portanto, se um 

menino no Brasil hoje quiser aprender a tocar violão, bandolim e acor-

deon, terá de enfrentar um legado enorme de feras em cada geração 

passada, nestes instrumentos típicos de nossa música popular. Mas se 

este mesmo menino resolver tocar trompa, fagote, violino, harpa e oboé, 

pode crer que não faltará lugar para ele no palco. Existe todo um terreno 

fértil a ser semeado na música brasileira e eu sinto que ele está muito 

mais nas salas de concertos do que em outros ambientes musicais.

Conte-nos sobre sua experiência e parceria com o 

Luizinho 7 Cordas, que é a referência brasileira no violão de 

7 cordas.

O Luizinho já era meu ídolo quando em 2001, ainda morando em 

Campinas, cheguei na casa dele a fim de ter aulas de 7 cordas. Ele 

estava dando uma aula e me pediu que aguardasse na sala ao lado, na 

qual havia um violão, antigo, ruinzinho, que comecei a tocar enquanto 

esperava. Depois de um tempo, ele apareceu com um 7 cordas e co-

meçou a me acompanhar, enquanto eu solava tudo que era choro que 

sabia. Passaram-se duas ou três horas, e falei para o Luizinho: ‘Eu vim 

para ter aula com você, não vamos fazer?’ Ele me disse: ‘Euclides, aula 

para você eu não vou dar não, mas tenho um show marcado no SESC 

Santo Amaro no sábado que vem e estou pensando em repetir lá o que 

nós acabamos de fazer aqui, ok?’. Foi assim que tudo começou. Aquela 

foi a nossa primeira apresentação, depois vieram Prêmio Visa, show com 

Beth Carvalho e Martinho da Vila, vários ProACs Circulação... Até hoje 

foram cerca de duzentos concertos, até onde posso contar... E trabalhar 

com o Luizinho é um privilégio, é ter muita sorte. Ele é uma pessoa mara-

vilhosa, um mentor, um amigo, irmão mesmo. Musicalmente é um gênio; 

o único vivo, depois que se foram Dino e Raphael Rabello. A arte que o 

Luizinho faz no violão de 7 cordas tradicional, de aço e com dedeira de 

acompanhamento, não tem para ninguém no mundo inteiro! E todos que 

conhecem sabem disso, não é?

Em seu CD ‘Remexendo’, com o Luizinho 7 Cordas, há obras 

desde Gnattali e Ernesto Nazareth até Pixinguinha e Garoto. 

Como é o seu trânsito entre vários gêneros musicais, desde 

o choro e a MPB até o erudito?

O CD ‘Remexendo’ é um trabalho de arranjo, de reinvenção musi-

cal. São arranjos originais que fiz para temas que desde sempre queria 

gravar. Talvez também seja por isso o sucesso desse disco, pois entre 

outras coisas, é um retrato fiel da minha formação, os estilos aos quais 

mais me dediquei, e a vontade de arranjar. Porque arranjo para mim não 

é apenas tocar diferente, em outro instrumento. É conseguir, mantendo 

a força e a qualidade original da música, revelar belezas nela ocultas, 

latentes, é dar um fôlego novo àquela obra-prima que já existe. Colocada 

assim, a brincadeira fica interessante, o desafio aumenta. Espero que 

consigamos fazer o próximo!

Sua discografia não é ainda extensa, mas você tem uma 

grande intimidade com gravações e estúdios. Fale-nos so-

bre sua relação com a gravação e qual é sua visão sobre 

essa parte da vida do músico. Por ter uma carreira como 

arranjador e produtor, como é viver com as duas coisas? O 

‘arranjador’ enriquece o ‘músico’, e vice-versa?

A gravação é uma coisa maravilhosa. Tenho mais de três mil LPs com 

gravações memoráveis, e não descansarei enquanto não saborear cada 

uma delas. Quando era menino, amava pegar os poucos discos de meu 

pai e dos amigos e passar para fitas cassete, ouvindo como ficava no 

carro, em outros aparelhos. Portanto, sou um melômano de nascença e, 

inconscientemente, um audiófilo também. Como músico, sempre traba-

lhei em estúdio; mas só fui me tocar para a problemática da gravação e da 

reprodução quando, na mesma época, estava mixando o ‘Remexendo’ 

e conhecendo a Áudio Vídeo Magazine. Como já disse, depois de for-

mado, já tarimbado em estúdio, aprendi muito com vocês. Diria que a 

audiofilia me deu tudo aquilo que há muito eu já ansiava. Hoje tenho a 

ENTREVISTA
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clara convicção de que a audiofilia deveria ser matéria obrigatória em 

qualquer curso de música que se preze. E isso ajuda a entender porque 

disse ainda há pouco que carecemos de boas faculdades de música no 

Brasil (assim como de muitas outras coisas...). Quanto ao trabalho de 

produtor / arranjador, acho que foi um caminho natural, pois a função 

requer uma multiplicidade de saberes musicais. O sujeito tem que fazer 

arranjo, chamar os músicos certos, acompanhar todas as sessões de 

gravação, microfonar da melhor forma e tirar o melhor de cada artista, 

sabendo comunicar-se com todo mundo (músicos, técnicos, patrocina-

dores, palpiteiros e curiosos), além de editar, mixar, masterizar (ufa!) e 

até escolher a ordem final das músicas no disco. O duro é conciliar tudo 

isso com as exigências de continuar tocando bem e pagar a escola das 

crianças... Mas vou tentando e não desistirei!

Você concorda com o bandolinista Hamilton de Holanda, 

que diz que ‘o choro é um gênero vitalício’?

Concordo no sentido de que aquele que é picado pelo bicho do choro, 

não se cura mais. Acontece o mesmo com o flamenco, são gêneros 

musicais tão fortes, tão culturalmente enraizados e exigentes para com 

o músico, que este fica indelevelmente marcado. Quem se aventura a 

tocar violão flamenco embarca em uma viagem sem volta, pois tudo de 

diferente que ele for tocar depois ficará ‘aflamencado’. Vou provocar o 

Hamilton: o choro é uma doença que se morre com ela.

Quem são seus ídolos musicais e não musicais?

São muitos! Musicais: Bach, Beethoven, Mozart (ouço e toco Bach 

para acreditar em Deus, Beethoven para acreditar no homem e Mozart 

para entender que um pode estar bem perto do outro), Chopin, 

Tchaikovsky, Villa-Lobos, Pixinguinha, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, 

Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Elis Regina, Ennio Morricone, Karajan, 

Garoto, Frank Sinatra, Radamés Gnattali, Piazzolla, Luiz Gonzaga, 

Segóvia, Baden Powell, Raphael Rabello, Chico Buarque, João Bosco, 

Gil, Sivuca, Claude Bolling. Não musicais: Pablo Neruda, Juan Rulfo, 

Georges Simenon, Charles Chaplin, John Wayne e Daniel Boone.

Como o Euclides Marques vê o seu futuro?

Vejo-me bem velhinho ainda tentando tocar melhor, fazendo mais mú-

sicas, comovendo-me com elas e cercado de bons músicos. Entre os 

quais, tomara, os meus filhos! Pelo menos, com a minha coleção de LPs, 

que já leva mais de vinte anos, já estou garantindo, até para quando me 

aposentar, o meu ‘sustento’ espiritual.

Euclides Marques
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TOP 5 - AMPLIFICADORES INTEGRADOS
Hegel H360 - 95 pontos (Estado da Arte) - Mediagear - Ed.235
Aavik U-300 - 94 pontos (Estado da Arte) - Som Maior - Ed.220
Luxman L-590AX MKII - 93 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio e Vídeo - Ed.229
Mark Levinson Nº585 - 93 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.221
Sunrise Lab V8 MK4 - 92,5 pontos (Estado da Arte) - Sunrise Lab - Ed.234

RANKING DE TESTES DA

ÁUDIO VÍDEO MAGAZINE

Apresentamos aqui o ranking 

atualizado dos produtos selecio-

nados que foram analisados por 

nossa metodologia nos últimos 

anos, ordenados pelas maiores 

notas totais. Todos os produtos 

listados continuam em linha no 

exterior e/ou sendo distribuídos 

no Brasil.

TOP 5 - PRÉ-AMPLIFICADORES
CH Precision L1 - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.239

D´Agostino Momentum - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198
Audio Research Ref 6 - 98 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.243
Luxman C-900U - 98 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio e Vídeo - Ed.232 

Mark Levinson Nº526 - 98 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.228

TOP 5 - PRÉ-AMPLIFICADORES DE PHONO
Tom Evans The Groove+ - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.204

Pass Labs XP-25 - 95 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.170
Gold Note PH-10 - 93 pontos (Estado da Arte) - Living Stereo - Ed.249

Esoteric E-03 - 92 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198
Tom Evans The Groove 20th Anniversary - 91 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.185

TOP 5 - FONTES DIGITAIS
dCS Scarlatti - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.183
Mark Levinson Nº519 - 99 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.230
dCS Rossini - 94 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed. 226
Luxman D-08u - 91 pontos (Estado da Arte) - Alpha Àudio & Vídeo - Ed.213
dCS Paganini - 90 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.131

TOP 5 - TOCA-DISCOS DE VINIL
Basis Debut - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.196

Transrotor Rondino - 103 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.186
Dr Feickert Blackbird (braço: Reed 3Q) - 95 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.199

AMG Viella V12 - 95 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.189
Transrotor Apollon - 95 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.167

TOP 5 - CÁPSULAS DE PHONO
MY Sonic Lab Ultra Eminent EX - 105 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.202
Air Tight PC-1 Supreme - 105 pontos (Estado da Arte) - Alpha Audio & Video - Ed.196
Cápsula MC Murasakino Sumile - 103 pontos (Estado da Arte) - KW Hi-Fi - Ed. 245
vdH The Crimson SE - 99 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.212
Benz LP-S - 97 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.174

TOP 5 - CAIXAS ACÚSTICAS
Wilson Audio Alexandria XLF - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.200

Evolution Acoustics MMThree - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.176
Kharma Exquisite Midi - 99 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.198

Dynaudio Evidence Platinum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.193
Revel Ultima Salon 2 - 98,5 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.229

TOP 5 - CABOS DE CAIXA
Transparent Audio Reference XL G5 - 103,5 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.231
Crystal Cable Absolute Dream - 103 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.205
Sunrise Lab Reference Quintessence Magic Scope - 101 pontos (Estado da Arte) - Sunrise Lab - Ed.240
Sax Soul Ágata - 100 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.228
Sunrise Lab Reference Magic Scope - 95 pontos (Estado da Arte) - Sunrise Lab - Ed.236

TOP 5 - CABOS DE INTERCONEXÃO
Transparent Opus G5 XLR - 105 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.214

Sunrise Lab Quintessence - 102 pontos (Estado da Arte) - Sunrise Lab - Ed.244
van den Hul CNT - 100 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.211

Timeless Guarneri - 99 pontos (Estado da Arte) - Timeless Audio - Ed. 243
Sax Soul Agata - 99 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.217

TOP 5 - AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA
CH Precision M1 - 106 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.238
Goldmund Telos 2500 - 104 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.200
Hegel H30 - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.210
D´Agostino Momentum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.185
PS Audio BHK Signature 300 - 98,5 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.224
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GUIA BÁSICO PARA A METODOLOGIA DE TESTES

Para a avaliação da qualidade sonora de equipamentos de áudio, a Áudio Vídeo Magazine utiliza-se de alguns pré-requisitos - como salas com 
boa acústica, correto posicionamento das caixas acústicas, instalação elétrica dedicada, gravações de alta qualidade, entre outros - além de uma 
série de critérios que quantificamos a fim de estabelecer uma nota e uma classificação para cada equipamento analisado. Segue uma visão geral 
de cada critério:

EQUILÍBRIO TONAL

Estabelece se não há deficiências no equilíbrio entre graves, médios e agudos, procurando um resultado sonoro mais próximo da referência: o som 
real dos instrumentos acústicos, tanto em resposta de frequência como em qualidade tímbrica e coerência. Um agudo mais brilhante do que normal-
mente o instrumento real é, por exemplo, pode ser sinal de qualidade inferior.

PALCO SONORO

Um bom equipamento, seguindo os pré-requisitos citados acima, provê uma ilusão de palco como se o ouvinte estivesse presente à gravação ou 
apresentação ao vivo. Aqui se avalia a qualidade dessa ilusão, quanto à localização dos instrumentos, foco, descongestionamento, ambiência, entre 
outros.

TEXTURA

Cada instrumento, e a interação harmônica entre todos que estão tocando em uma peça musical, tem uma série de detalhes e complementos 
sonoros ao seu timbre e suas particularidades. Uma boa analogia para perceber as texturas é pensar em uma fotografia, se os detalhes estão ou não 
presentes, e quão nítida ela é.

TRANSIENTES

É o tempo entre a saída e o decaimento (extinção) de um som, visto pela ótica da velocidade, precisão, ataque e intencionalidade. Um bom exemplo 
para se avaliar a qualidade da resposta de transientes de um sistema é ouvindo piano, por exemplo, ou percussão, onde um equipamento melhor 
deixará mais clara e nítida a diferença de intencionalidade do músico entre cada batida em uma percussão ou tecla de piano.

DINÂMICA

É o contraste e a variação entre o som mais baixo e suave de um acontecimento musical, e o som mais alto do mesmo acontecimento. A dinâmica 
pode ser percebida até em volumes mais baixos. Um bom exemplo é, ao ouvir um som de uma TV, durante um filme, perceber que o bater de uma por-
ta ou o tiro de um canhão têm intensidades muito próximas, fora da realidade - é um som comprimido e, portanto, com pouquíssima variação dinâmica.

CORPO HARMÔNICO

É o que denomina o tamanho dos instrumentos na reprodução eletrônica, em comparação com o acontecimento musical na vida real. Um instru-
mento pode parecer ‘pequeno’ quando reproduzido por um devido equipamento, denotando pobreza harmônica, e pode até parecer muito maior que 
a vida real, parecendo que um vocalista ou instrumentista sejam gigantes.

ORGANICIDADE

É a capacidade de um acontecimento musical, reproduzido eletronicamente, ser percebido como real, ou o mais próximo disso - é a sensação de 
‘estar lá’. Um dos dois conceitos subjetivos de nossa metodologia, e o mais dependente do ouvinte ter experiência com música acústica (e não ampli-
ficada) sendo reproduzida ao vivo - como em um concerto de música clássica ou apresentação de jazz, por exemplo.

MUSICALIDADE

É o segundo conceito subjetivo, e necessita que o ouvinte tenha sensibilidade, intimidade e conhecimento de música acima da média. Seria uma 
forma subjetiva de se analisar a organicidade, sendo ambos conceitos que raramente têm notas divergentes.

METODOLOGIA DE TESTES
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZMBQFU7E-LC

ASSISTA AO VÍDEO DO SISTEMA CAVI, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

https://youtu.be/zmBQFU7e-Lc


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3NYSW5BPIBE

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JJFRTU2ROTS

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

https://youtu.be/3NYsW5BpIbE
https://youtu.be/JJFRtU2RoTs
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TESTE ÁUDIO 1

Atenta ao que acontece na cena audiófila nacional a Mediagear, 

importadora oficial da inglesa Q Acoustics no Brasil, trouxe a caixa 

acústica Concept 500, modelo topo de linha da marca.

Prêmios de 2017 e 2018, concedidos pela imprensa especializada 

internacional, foram abocanhados pela empresa Q Acoustics - foi 

um prêmio atrás do outro. Começando justamente pela caixa objeto 

deste teste, a Concept 500, que recebeu o prêmio EISA 2017 / 18, 

um das mais importantes premiações da indústria eletrônica. E logo 

em seguida o modelo 3050i, que recebeu grande parte dos avanços 

da sua irmã maior, também ganhou o mesmo prêmio: EISA 2018 / 

2019. Particularmente considero hoje a Q Acoustics uma das em-

presas mais promissoras dentre as fabricantes de caixa acústica da 

atualidade. Não é a toa que seus produtos chamam atenção da mí-

dia especializada e dos audiófilos que descobriram nela uma marca 

robusta, madura e confiável para crescer dentro do hobby e assim 

chegar mais perto do topo do pinheiro.

A vinda da Concept 500 é uma grande novidade para o merca-

do nacional, que carece de produtos de alto nível com preços mais 

competitivos, custando até metade do valor de algumas de suas 

concorrentes, ainda mais tendo em seu cartão de visitas estampado 

o importante prêmio EISA de melhor caixa acústica 2017/2018 - 

esta é sem dúvida uma baita pechincha.

A Q Acoustics Concept 500 é um modelo de 2 vias bass-re-

flex, sensibilidade de 90 dB, impedância de 6 Ohms (mínimo de 

3,7 Ohms) e resposta de frequência de 41 Hz a 30 kHz (+/- 9 dB). 

Seu gabinete possui parede tripla de MDF de 10 mm cada, rechea-

das com a tecnologia anti-ressonância Gelcore entre elas. Este gel 

absorve as vibrações e dissipa na forma de calor.

O sistema de travamento ponto a ponto P2P, proprietário da mar-

ca, aumenta a rigidez do gabinete. Como a tripla camada de MDF e 

o sistema de travamento ponto a ponto conferem ao gabinete uma 

rigidez bastante efetiva, o que sobra para o Gelcore dissipar é uma 

CAIXAS ACÚSTICAS
Q ACOUSTICS CONCEPT 500

Juan Lourenço
revista@clubedoaudio.com.br
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CAIXAS ACÚSTICAS Q ACOUSTICS CONCEPT 500

pequena parte dessa vibração, portanto, as temperaturas acumula-

das pelo Gelcore são baixas e irrelevantes para a estrutura da caixa 

acústica. 

Dentro do gabinete, na parte mais baixa, está uma das sacadas 

mais engenhosas da Q Acoustics: dois absorvedores de Helmholtz 

perfeitamente sintonizados. Estes dois absorvedores na forma de 

cilindro podem ser vistos através da grande saída de ar localizada 

na parte traseira da caixa. Uma curiosidade a mais para os aman-

tes de projetos acústicos se divertirem observando. Além dos dois 

absorvedores, o ajuste fino da caixa é feito com uma variedade de 

espuma e lã em partes estratégicas do gabinete.

Os bornes de caixa são uma maravilha. São grandes e também 

recebem a tecnologia Gelcore, além de serem banhados à ródio e, o 

melhor de tudo, não são ferromagnéticos!

Na parte de cima existem três orifícios acompanhado de jum-

per de metal que, dependendo da posição, modifica a resposta do 

tweeter. Posicionado à esquerda o tweeter estará funcionando de 

forma original, para a direita aumenta em 0,5dB, e sem o jumper 

atenua em 0,5dB. Para algumas salas sem tratamento acústico, fe-

chadas ou muito vivas, este artifício pode ser de grande valia, mas 

eu tenho lá minhas dúvidas se não é um perde-e-ganha.

Como em toda Q Acoustics, a primeira coisa que nos chama 

atenção são os cantos superiores e inferiores da caixa com seus 

longos raios arredondados que suavizam as feições sisudas dos 

alto-falantes em preto acetinado, feitos de papel, cobertos por 

uma fina camada de borracha, em formação D’Appolito MTM 

(midwoofer-tweeter-midwoofer). O tweeter também recebe uma ca-

mada de Gelcore em volta do anel que o une ao painel frontal, me-

lhorando ainda mais sua eficiência. 

Para completar o conjunto e tornar a Concept 500 ainda mais 

elegante, a base da caixa tem formato de anel que se projeta para 

fora das dimensões da caixa. Uma ótima notícia é que esta base 
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de alumínio fundido, com acabamento em cromo, já vem de fábri-

ca acoplada ao gabinete, e com dois tipos de spikes(!), pontiagudo 

ou arredondado, sendo possível escolher o melhor resultado para 

cada tipo de piso. Já o acabamento do gabinete vai do Gloss Bla-

ck & White ao acabamento duplo Gloss Black / Rosewood e Gloss 

White / Light Oak, com inserção de madeira italiana na parte traseira, 

dando um toque de requinte e exclusividade ao conjunto. 

Sem mais delongas, para o teste utilizamos os seguintes equi-

pamentos: Amplificador integrado Sunrise Lab V8 MkIV. Fon-

tes: CD-Player Luxman D-06, DAC Hegel HD30. Cabos de força: 

Transparent PowerLink MM2, Sunrise Lab Reference Magic Sco-

pe e Timeless Audio Maggini. Cabos de interconexão: Sunrise Lab 

Reference Magic Scope RCA, Sax Soul Cables Zafira III XLR. Cabos 

de caixa: Transparent Reference XL MM2, Timeless Audio Maggini, 

Sunrise Lab Reference Magic Scope e Sunrise Lab Quintessence 

Magic Scope (simples, e em biwire). 

Tenho tido sorte com amaciamentos. Ainda não me deparei com 

aquele produto que nos faz chorar por longos dias de amaciamento 

até que tudo se encaixe no lugar. Dentre os aparelhos eletrônicos e 

caixas acústicas que já testei, a Concept 500 foi a que mais me deu 

prazer em acompanhar sua evolução. É uma caixa que já sai tocan-

do em muito bom nível. O sistema D’Appolito ajuda bastante neste 

momento, já que as freqüências chegam com uma linearidade muito 

boa. Após 100 horas a caixa já mostra graves bastante profundos, 

tão profundos que tiram ‘luz’ da região médio-grave, e isto incomo-

da um pouco, principalmente quando ouvimos música instrumental. 

O que ajudou a equilibrar as coisas foi ter utilizado o recurso do 

jumper para o tweeter - escurecendo um pouco a região média-alta 

trouxe uma breve sensação de que o médio-grave estava um pouco 

mais equilibrado. Pena que foi muito breve, logo a caixa equilibrou e 

aquele meio dB perdido sem o jumper, passou a fazer falta. 

Com o jumper na direita, eu não gostei: ficou desequilibrado, 

os pratos ficaram com pouca textura e uma extensão exagerada. 

Como estava para testá-la bicablando, com um cabo de caixa para 

cada terminal, retirei o jumper do tweeter original da caixa, peguei os 

jumpers que utilizava nos bornes de baixo e fui ouvir as diferenças 

provocadas pela mudança. E como fez diferença! O salto foi grande 

em todos os sentidos. Os tamanhos dos pratos ficaram maravilho-

sos, os decaimentos ainda mais progressivos e com uma suavidade 

na medida certa, favorecendo as micro-dinâmicas que surgiam com 

muita naturalidade.

Logo removi o segundo cabo, deixando apenas um cabo de cai-

xa e jumper para as altas, como fazem quase todos os mortais. A 

Concept 500 não escolhe gênero musical, ela manda bem em tudo! 

Do jazz ao folk e indie, do erudito para música eletrônica, sem fazer 

cara feia, é uma caixa extremamente musical. Ela despeja tudo o 
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que vem dos amplificadores como uma grande adutora aberta! É 

uma enxurrada de detalhes e timbres em um palco estupidamente 

largo e profundo. E o melhor de tudo é que toda esta lateralida-

de vem acompanhada de um silêncio de fundo e detalhamento tão 

bons quanto o da nossa referência, que custa o dobro! 

Com o cabo de caixa Maggini, da Timeless Audio, ela ganhou 

uma gostosura quase imbatível: detalhes de micro-dinâmica, doçu-

ra e calor que fariam qualquer amante de valvulado ir às nuvens! 

Os ‘crescendos’ subiam com uma linearidade fabulosa, as notas 

agudas do piano, tocado por Eduardo Delgado na faixa 17 do dis-

co Anhelo Argentinian Songs, chegavam com uma dinâmica muito 

boa, quando eu já esperava aquela endurecida nas marteladas que 

o pianista dá nas teclas, vinha a Concept 500 e me surpreendia, 

tratando as dinâmicas da música com uma retidão espantosa para 

seu preço. Já com o cabo Reference na mesma música, o que mu-

dou foi a pegada: tudo soava visceral, com boa energia em toda 

a faixa do espectro audível - para ouvir Mahler era um deleite só. 

Mas não tinha a mesma suavidade do Maggini na hora de reproduzir 

Villa-Lobos, por exemplo. Provando assim, ser uma caixa extrema-

mente refinada e de uma neutralidade acima da média de muitas de 

suas concorrentes. 

Ela não é uma caixa quente ou com sobras, muito menos é analí-

tica - é bastante correta e por isto não aceita casamentos excêntri-

cos. Por exemplo, quem tem um sistema que foi montado para con-

tornar os buracos e lombadas provocados pela caixa acústica atual, 

e isto é bastante comum em caixas acústica antigas, por exemplo, 

e pensa em adquirir a Concept 500, pode ir sem medo, ela aceita 

alguns deslizes, mas precisará rever tudo isto e, aos poucos corrigir 

estes desníveis. Como toda caixa refinada, ela só se mostra quando 

há um mínimo de compromisso entre todos os elos do sistema, isto 

faz toda a diferença na apresentação da caixa.
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http://saxsoul.com.br
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Resposta de 
freqüência

Impedância média

Impedância mínima

Potência 
recomendada

Distorção 
(120 Hz - 20 kHz)

Freqüência de 
crossover

Alto-falante

Tweeter

Dimensões (L x A x P)

Peso

41 Hz - 30 kHz 

6 Ω

3.7 Ω

25 - 200 W

 
0,2%

 
2,5 kHz 

2 x 165 mm

28 mm

400 x 1150 x 350 mm

42 kg

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

CAIXAS ACÚSTICAS Q ACOUSTICS CONCEPT 500

Equilíbrio Tonal     12,0

Soundstage     12,0

Textura     12,0

Transientes     11,0

Dinâmica     11,0

Corpo Harmônico    12,0

Organicidade     11,0

Musicalidade     12,0

Total      93,0

Mediagear
(16) 3621.7699

R$ 40.470

PONTOS POSITIVOS

Acabamento impecável. Extremamente fácil de posicionar 

e de se integrar em salas de estar. Dois tipos de spikes: pon-

tiagudo e arredondado, para todo tipo de piso.

PONTOS NEGATIVOS

A embalagem poderia ser mais inteligente - a forma como os 

isopores ficam dispostos - não passa muita confiança na hora 

de transportar em uma eventual mudança de endereço.

Com o cabo de caixas Transparent Reference XL MM2, e com 

os dois pares de Sunrise Lab Quintessence em biwire, a caixa deu 

um verdadeiro salto. Aí, meu amigo e minha amiga, as audições se 

transformaram em espetáculos particulares. Tudo o que ouvi até en-

tão ganhou uma dimensão ainda maior: corpo maior, extensão de 

graves, agudos ainda mais limpos e corretos, profundidade de palco 

e uma correção tímbrica de ótimo nível. É uma caixa que vai muito 

bem com bicablagem - nem todas que fazem uso deste artifício vão, 

mas ela vai! Se puder fazer uma forcinha para adquirir dois cabos 

de caixa, terá uma ótima recompensa. Fica realmente espetacular! 

CONCLUSÃO

A Q Acoustics Concept 500 é uma caixa de alto nível, podendo 

fazer par com sistemas realmente Estado da Arte. Para os amantes 

da música que sonhavam com uma caixa acústica com o pé no 

superlativo sem custar um rim, eu lhes apresento a Concept 500. 

Por menos que uma bookshelf superlativa, você consegue uma torre 

generosa em graves e com equilíbrio tonal fora da curva.
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http://www.germanaudio.com.br


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G8SCL2SESYY

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VBODV2JTLQE

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

https://youtu.be/G8Scl2seSYY
https://youtu.be/VbOdV2jTlqE
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Ainda que esteja em recuperação da mão direita e em início de 

fisioterapia (serão ainda alguns meses até a recuperação plena dos 

movimentos dos dedos e da força na mão), tinha que colocar mi-

nhas observações no notebook, mesmo ‘catando milho’. 

Meu primeiro contato com essa marca italiana de produtos hi-end 

ocorreu quando assisti um vídeo da feira de Milão, e conheci o belís-

simo toca-discos Mediterrâneo, com sua bela mistura de madeira e 

metal. Descobri ali que todo o toca-discos era totalmente produzido 

pela própria Gold Note (inclusive seu engenhoso braço e cápsulas). 

Nos dias de hoje, em que a concorrência exige corte de custos, 

levando a produção para a Ásia, a Gold Note encontra-se na con-

tramão desta tendência, fabricando produtos que não custam seis 

dígitos (como muitos dos produtos suíços e alemães).

Com a publicação em uma das edições recentes do hi-end pelo 

mundo de um produto da Gold Note, o distribuidor oficial para o 

Brasil, a Living Stereo, nos procurou oferecendo o PH-10 para teste. 

Claro que não iríamos recusar a oferta.

Com dimensões bem modestas (200 x 80 x 260 mm) e pesando 

apenas 4 kg, o PH 10 não dá muitas pistas, ao primeiro contato, de 

toda a sua enorme versatilidade e qualidade de áudio. Seu gabinete, 

com aberturas laterais, possui um design sóbrio, muito bem cons-

truído e muito prático nos ajustes todos que oferece. Seu painel fron-

tal apresenta o selo/logomarca no canto esquerdo no alto, sua tela 

fica ainda do lado esquerdo, acabando quase ao centro do painel - e 

o único botão que comanda todas as funções encontra-se no lado 

direito. Nada de chaves DIP, em que o usuário necessita de uma 

lupa e um palito de dente para ajuste de carga e ganho, que existem 

em todos os pré de phono mais baratos do mercado.

Os engenheiros da Gold Note foram ousados e substituíram estes 

comutadores DIP por um seletor frontal, que apertando por cinco 

segundos coloca o pré em funcionamento, apertando de novo você 

seleciona nove opções de ajuste (10 Ohms a 47K Ohms) e qua-

tro ajustes de ganho, além de três diferentes curvas de equalização 

mais utilizadas pela maioria dos bons prés de phono, mais a curva 

TESTE ÁUDIO 2

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

PRÉ DE PHONO GOLD NOTE PH-10
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da Decca-London e American-Columbia, para o usuário ‘brincar’ se 

tiver discos dessas gravadoras em sua coleção (eu tenho centenas 

e usei com enorme prazer).

O fabricante disponibiliza o produto em três cores: preto, prata 

ou dourado. O modelo enviado foi na cor preta. Impressionei-me 

com a quantidade de conexões, como: dois conjuntos de entradas 

phono (podendo se conectar dois toca-discos ou dois braços de 

um só toca-discos), saídas balanceadas e RCA, tomada IEC, dois 

aterramentos independentes, conexão para uma fonte externa dual 

mono PSU-10 e uma entrada USB para futuras atualizações. Ligado 

à tomada, basta seguir os seguintes procedimentos para colocar o 

PH-10 em uso: pressione o botão por 3 a 5 segundos, ele sai de 

stand-by e sua tela acende. Para selecionar a opção desejada, bas-

ta pressionar o botão novamente e na tela irá aparecer, no canto do 

display, o que você estará ajustando. Aí você pressiona novamente 

e mexe para a direita ou esquerda até encontrar o ajuste desejado.

O legal é que você pode fazer tudo isso com o disco tocando, 

sem risco, pois ele entra em ‘mute’ até o novo ajuste escolhido estar 

pronto. O RIAA eu indico manter no modo universal, principalmente 

se você não tiver gravações da Decca ou Columbia. Agora caso 

você disponha de discos dessas duas gravadoras, valerá a pena 

ouvir e comparar. No meu caso, senti sempre uma melhora tanto 

no equilíbrio tonal, quanto no soundstage adequando a curva de 

equalização correta a cada disco, mas dependerá do nível de sua 

cápsula e braço para você observar ou não melhoras.

Para o teste utilizamos a cápsula Sumile, braço SME Series V, to-

ca-discos Air Tight e os seguintes cabos: Sunrise Lab Quintessence 

(XLR e RCA), Sax Soul Ágata (XLR e RCA), Timeless Guarneri (RCA) 

e Ortofon Reference Black. Pré de linha: Audio Research REF 6 e 

Dan D’Agostino Momentum. Power: Hegel H30 e Audio Research 

VSi75SE. Cabos de força no PH-10: original de fábrica, Transparent 

PowerLink MM2, Timeless, e Reference SE Sunrise Labs.

O PH-10 veio praticamente lacrado (a caixa não estava, mas o 

aparelho não tinha funcionado nem por dez horas). Fizemos nossa 

primeira audição para as primeiras impressões por cerca de seis ho-

ras e gostamos muito de tudo que ouvimos. Ainda que nesta primei-

ra audição ele tenha se comportado de maneira bastante restrita nos 

dois extremos, e com um palco bastante frontalizado, os timbres e 

a sensação de conforto auditivo se mostraram muito convincentes, 

mostrando ao ouvinte que ele irá proporcionar audições muito pra-

zerosas.

Muitos prés de phono, antes de todo o amaciamento, costumam 

ter um caráter muito embotado (ou fechado), com pouco corpo nas 

baixas e uma sensação que a queima irá durar uma eternidade! Não 

é o caso do PH-10. A cada dia as melhoras, além de audíveis, foram 
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se tornando empolgantes, pois com apenas cinco dias de audição 

(de 5 a 6 horas por dia), a transformação foi surpreendente.

Muitos dos nossos novos leitores nos questionam como observa-

mos essas mudanças no comportamento do produto no processo 

de queima. É simples: nesta fase utilizamos sempre os mesmos dis-

cos, o mesmo volume, o mesmo setup de cabos e de equipamen-

tos e, sempre que possível: no mesmo horário. Com a experiência 

adquirida realizando audições há mais de cinquenta anos, eu já nem 

anoto todas as diferenças encontradas a cada mudança no período 

de queima, me concentrando apenas naquelas mudanças significa-

tivas, que indicam a evolução do produto. E cápsulas, prés de pho-

no, caixas acústicas e cabos são os produtos mais ‘esquisitos’ em 

termos de performance nessas primeiras 200 horas. Pois não existe 

uma metodologia que explique tamanha variação de um produto 

para outro produto similar. Com um agravante no caso de cápsulas 

e prés de phono: você tem obrigatoriamente que acompanhar mi-

nuto a minuto desta queima. Então, não preciso nem dizer o quanto 

gostei do PH-10 com a evolução de apenas uma semana.

Com 60 horas os graves já tinham aquele colchão de sustenta-

ção, peso e velocidade - ainda que o corpo parecesse um pouco 

tímido em relação ao nosso pré de referência. Mas, as audições de 

rock, blues e música eletrônica já se tornaram mais agradáveis de 

se ouvir! Pequenos grupos instrumentais acústicos e vozes à cape-

la já soaram agradabilíssimos desde os primeiros cinco dias, mas 

grandes orquestras e música com maior variação complexa, ainda 

se sentiam intimidadas com a falta de alargamento do palco e a au-

sência de respiro no extremo alto. Aí o buraco foi mais embaixo, e foi 

preciso 180 horas para os agudos surgirem como em um radiante 

nascer do sol em uma praia do nosso lindo Nordeste. Mas, quando 

surgiram, mostraram a razão deste pré de phono ter recebido tantos 

testes tão positivos.

Seu caráter sônico prima por ser bastante realista, não querendo 

mostrar mais do que a gravação captou. E ainda que não tenha uma 

sonoridade neutra, ele possui a virtude de sempre optar por uma 

assinatura muito musical.

Seu equilíbrio tonal é muito correto, com excelente apresentação 

de toda a região média de cima/embaixo, com excelente corpo. E 

os extremos, ainda que não tenham o mesmo grau de refinamento 

da região média, possuem decaimento suave e arejamento correto. 

Seu soundstage foi o último quesito a estabilizar em todo o período 

de queima, levando 200 horas para recuar e apresentar planos mais 

corretos e aprimorar o foco e recorte.
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Como todo produto hi-end de bom nível, a escolha certa do setup 

de cápsula/braço e cabos fará toda a diferença no grau de refina-

mento do PH-10, sendo bastante crítico tanto na escolha do cabo 

de força como de interconexão. Com o ganho em 6 dB, e o cabo 

RCA entre ele e o pré de linha, obtivemos excelente silêncio de fundo 

em prensagens e discos mais bem conservados. E com os cabos 

XLR tivemos que diminuir o ganho em 3 dB para extrair este mesmo 

silêncio de fundo.

Suas texturas, pelas suas características sônicas, se ajustam à 

assinatura do cabo de interconexão. Os melhores resultados para 

este quesito conseguimos com os cabos RCA da Timeless e da 

Ortofon. Para gravações acústicas esses dois cabos se mostraram 

matadores, com uma naturalidade e intencionalidade espantosas! 

Ouvi todas as minhas gravações da Decca (todos os discos da 

Ella Fitzgerald) com a curva DECCA e esses dois cabos. O som, 

além de orgânico, tinha um invólucro harmônico tão rico e tão bem 

resolvido que só com os discos da Decca fiquei praticamente uma 

semana repassando um por um.

O mesmo se passou com as gravações da Columbia (desde Duke 

Ellington a diversas obras clássicas). Interessante que aqui o cabo 

Ortofon Black casou melhor que o Timeless, principalmente na apre-

sentação dos transientes e corpo harmônico. É maravilhoso quando 

temos a disposição um arsenal de equipamentos a mão, cabos e 

um produto versátil que nos possibilita um ajuste tão preciso. 

Este é o maior diferencial do Gold Note, pois em sua faixa de 

preço tamanha versatilidade não existe. Ele foi pensado para aten-

der tanto o audiófilo quanto o melômano que possui uma eclética 

discoteca e sonha em possuir um pré que extraia dessas gravações 

até o âmago - e não custe um caminhão de doletas!

PRÉ DE PHONO GOLD NOTE PH-10

Visitando um fórum internacional só de produtos analógicos, al-

guns usuários do PH-10 já fizeram o upgrade de colocar a fonte 

externa, afirmando que o produto salta de performance. Eles citam 

justamente melhoras nos extremos, silêncio de fundo, maior recuo 

do palco e, consequentemente, uma apresentação de micro-dinâ-

mica irrepreensível!

Gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter escutado o PH-10 

com sua fonte externa, pois o produto parece mesmo estar total-

mente apto a render ainda mais.

CONCLUSÃO

De todos os prés de phono que ouvimos e testamos nos últimos 

seis anos, abaixo de 10 mil reais, o PH-10 é o que mais nos en-

cantou, pois ele possui uma quantidade de recursos, versatilidade 

e facilidade de uso, que são inconcebíveis para esta faixa de preço. 

Tantos recursos assim estamos acostumados a ver em produtos 

custando o dobro do PH-10.

Junte-se a isso a possibilidade de aprimorar ainda mais sua per-

formance e teremos um produto que atende a um enorme leque de 

usuários que clamam por um pré de phono completo e que seja um 

upgrade definitivo em seus sistemas analógicos.

Se você se encontra naquela situação que investiu todos os seus 

recursos no conjunto braço/cápsula e toca-discos, e não consegue 

uma solução financeiramente viável para o pré de phono, meu amigo 

ouça este Gold Note. Ele possui um coração de leão em um corpi-

nho de filhote de gato.

Altamente recomendado e provavelmente Produto do Ano, digno 

de Selo do Editor!
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Entradas

Filtro subsônico

Resposta de 
frequência

Distorção harmônica 
total

Relação Sinal / Ruído

Resposta dinâmica

Impedância de saída

Capacitância de 
entrada MM

Sensibilidade de 
entrada:

Impedância de 
entrada

Ganho

Nível de saída de linha 
(fixo)

Alimentação

Consumo

Dimensões (L x A x P)

Peso

2 x RCA independentes

10 Hz / 36 dB oitava

20 Hz - 20 KHz @ +/- 0.3 dB

<0.05% MAX

-89 dB

105 dB

50 Ω

220 pF

0.1 mV MC até 7.0 mV MM

9 opções selecionáveis [10 Ω, 
22 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 220 Ω, 
470 Ω, 1000 Ω, 22KΩ, 47 KΩ]

65 dB (MC) a 45 dB (MM) com 
quatro opções [-3 dB, 0 dB, 
+3 dB, +6 dB]

Estéreo RCA @ 2 Volts e 
balanceado XLR @ 4 Volts

100 V to 245 V (50 / 60 Hz) 
configurado de fábrica

30 W (fonte linear)

220 x 80 x 260 mm

3 Kg

PONTOS POSITIVOS

Equilibrado sonicamente, com enorme quantidade de re-

cursos e uma versatilidade impressionante para sua faixa de 

preço.

PONTOS NEGATIVOS

Pela sua performance e construção, nenhum ponto negativo.

Living Stereo
(11) 2592.0036 / (11) 99982.8456

lima.geremias@uol.com.br
R$ 9.000

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

PRÉ DE PHONO GOLD NOTE PH-10

Equilíbrio Tonal     11,0

Soundstage     11,0

Textura     13,0

Transientes     12,0

Dinâmica     11,5

Corpo Harmônico    11,5

Organicidade     11,0

Musicalidade     12,0

Total      93,0



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G11BZN3168Y

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YH-PMRCXSGA

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

https://youtu.be/g11BZn3168Y
https://youtu.be/yh-PMrcxSgA
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Minha relação com este fabricante inglês de caixas acústicas é 

antiga. Diria que desde que chegou ao Brasil, no início de 2007, ao 

ouvir o primeiro modelo enviado para teste, me apaixonei tanto pela 

filosofia do fabricante em oferecer caixas de pequeno porte com 

uma ‘grande’ performance e, principalmente, pela assinatura sônica 

dos produtos.

Tanto que não titubeei ao ouvir a pequenina coluna Motive 2, 

apresentá-la em nosso Curso de Percepção Auditiva, ministrado no 

Hi-End Show no Rio de Janeiro em 2010, em uma sala de mais de 

180 m² com quase 100 participantes. 

A repercussão foi literalmente apoteótica! Com todos que ouviram 

comentando como uma coluna com menos de 80 cm de altura, de 

duas vias, podia ter uma performance tão sedutora e consistente?

Da série Motive, o último exemplar por mim testado foi a Motive 

2 SE, na edição 176 em março de 2012. Sete anos se passaram 

e, eis que agora com novo distribuidor no Brasil, recebemos da 

German Audio a nova Motive SX2. O tamanho é o mesmo, mas 

muita coisa mudou nesta nova série. A primeira grande diferença 

é o tweeter de cúpula invertida de alumínio, substituindo a anterior 

que era de titânio. O novo tweeter apresenta também um enorme 

conjunto magnético blindado. O fabricante alega que, além de uma 

melhor performance em termos de extensão e timbre, este tweeter é 

também muito mais confiável em termos de durabilidade.

Outra grande mudança está no interior do compacto gabinete, 

em que foram desenvolvidos novos reforços internos, além das duas 

unidades de falantes trabalharem em espaços separados. O pórtico 

bass-reflex continua apontando para o chão, o que permite, em sa-

las diminutas ou com pouco espaço, colocar as SX2 grudadas nas 

paredes. Seu falante de médios-graves de 5 polegadas é o mesmo 

da série anterior.

O fabricante disponibiliza a nova Motive SX nos seguintes aca-

bamentos: Nogueira, Carvalho Natural, Carvalho Preto e Branco 

Acetinado.

CAIXA NEAT MOTIVE SX2

TESTE ÁUDIO 3

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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CAIXA NEAT MOTIVE SX2

Para um leigo que nunca escutou uma caixa Neat Motive, seu 

tamanho, seu design slim e seu ângulo com os falantes inclinados 

ligeiramente para o alto, não devem impressionar visualmente. Mas 

não se engane, meu amigo, pois no momento em que essas peque-

nas caixas começam a soar, tudo se transforma! Nunca vi ninguém 

ficar impassível ao ouvir as primeiras notas! Alguns imediatamente se 

levantam para ter certeza que aquele som vem mesmo de colunas 

tão diminutas!

Os engenheiros da Neat devem ter excelentes histórias para con-

tar de consumidores desavisados que arregalaram os olhos e abri-

ram um largo sorriso ao ouvirem seus discos de referência reprodu-

zidos em uma Motive.

Eu tenho algumas para contar. E tenho pelo menos seis amigos 

músicos que possuem como sua referência absoluta as Motive 1 e 2 

em casa ou em seu home studio.

Mas o que essas caixas têm de tão encantador? Se aconchegue 

em sua cadeira, abra um vinho ou uma cerveja estupidamente gela-

da, que eu já lhes conto.

Antes, como é de praxe, vamos a lista de produtos utilizados no 

teste. Powers e integrados: Hegel H30, Audio Research VSi75SE e 

Sunrise Lab V8 MkIV. Pré-amplificadores: Dan D’Agostino e Audio 

Research Ref6. CD-Players: dCS Scarlatti e Luxman D-08. Analógi-

co: pré de phono Gold Note PH-10 (leia Teste 2 nesta edição) e Tom 

Evans Groove+. Toca-discos Air Tight, cápsula Sumile e braço SME 

Series V. Cabos de Caixa: Nordost Fyr 2, Sunrise Lab Quintessence e 

Transparent Audio Reference XL2. Cabos de interconexão: Nordost 

Fyr 2, Sunrise Lab Quintessence, Sax Soul Ágata e Transparent 

Opus G5.

A Motive SX2 veio lacrada, e seus 26 kgs (embaladas) foram 

pêra doce para desembalar, montar o pedestal (tudo feito antes do 

meu acidente), e posicionar as caixas para uma primeira audição. 

Como estava acabando a avaliação do integrado da Audio Research 

VSi75SE, tirei a Persona B da Paradigm e coloquei as Motive SX2 

quase na mesma posição em que as Persona B se encontravam.

Já no primeiro disco observei que a abertura das Personas era 

muito para as Motive. Diminui de três metros entre as caixas para 

2,80 m e, depois de amaciada, para 2,70 m (entre o centro de um 

tweeter até o centro do outro tweeter). Como toda Neat, o usuário 

terá que ter uma dose de paciência, tanto para achar a melhor po-

sição na sala, como para esperar o tweeter ‘desabrochar’. Isso leva 

de 120 a 180 horas (dependendo do volume e do gênero musical, 

capaz de excitarem os tweeters para eles acordarem). As primei-

ras 50 horas são basicamente utilizadas para a região médio-grave 

ganhar corpo e os graves começarem a sair do engessamento. Ou 

seja, a sensação de que a caixa só tem médio é real. Mas, não se 

desespere e nem se precipite em chamar os amigos, pois será uma 

saraivada de críticas e opiniões maldosas. Tome coragem e atraves-

se este momento solitariamente, pois lhe garanto que, no final, você 

ficará extremamente satisfeito com ela.

Em 100 horas o tweeter começa a sair do processo de hiber-

nação: pratos, chimbau, última oitava de instrumentos de sopro, 

e violino aparecem com tamanha naturalidade que daí em diante 

a vontade de ouvir música renasce de forma intensa. Vozes à ca-

pela e alguns pequenos grupos de blues, com 100 horas já soam 

divinamente. A partir desta fase, até às 200 horas solicitadas pelo 

fabricante, será a lapidação final. Seja generoso e paciente, pois o 

resultado irá garantir uma satisfação por muitos e muitos anos.

O tweeter de titânio não tinha a extensão que o atual possui e 

nem tão pouco o arejamento e a velocidade. Então é preciso se 

armar de paciência, paciência e paciência. Com 150 horas você se 

perguntará como pode um falante de 5 polegadas ser tão imponente 

e reproduzir baixas frequências com tanta autoridade? Essa é uma 

pergunta que todos os consumidores de Neat Motive se fazem re-

gularmente. Pois não dá para se acostumar com tantas surpresas 

boas. Afinal, o que os seus olhos veem não condiz com o que elas 

soam, assim fica difícil se acostumar (principalmente quando ouvi-

mos novas gravações pela primeira vez nessas pequenas notáveis).

Quem foi paciente até 150 horas pode tranquilamente aguardar 

as 200 horas, antes de sair contando para todo mundo, certo? Pois 

bem, se você tem cara-metade, participativa e interessada em seus 

upgrades, faça um pré-teste. Convide-a para ouvir algumas grava-

ções que ela admira. E fique atento a todas as suas reações! Ge-

ralmente as mulheres, por possuírem um ouvido muito sensível aos 

agudos, sempre se manifestam quando algo não está correto. Se 

ela, com 150 horas, achar que já está maravilhoso, você pode con-

tar aos amigos, agora se ela apontar ainda algum erro, espere! Ouça 

sua mulher, pois em matéria de agudos elas são as especialistas!

Com 180 horas os graves estarão soltos, com excelente decai-

mento, velocidade e corpo (para uma coluna de suas dimensões). A 

região média estará mais do que amaciada, se apresentando líquida, 

orgânica e musical a ponto de nos tirar suspiros ao ouvir vozes e ins-

trumentos acústicos. E os agudos faltarão uma unha para atingirem 

seu ponto ideal de extensão, arejamento, velocidade e decaimento.

Agora você poderá se debruçar no posicionamento da caixa, 

na escolha do cabeamento e nos discos que você irá utilizar para 

deixar suas visitas babando! Feitas para serem utilizadas em salas 

de até 20 m², as Motive SX2 precisam muito mais de arejamento 

em relação às paredes laterais do que entre elas ou à parede às 

suas costas. Na nossa sala de home, ficaram 2,30 m entre elas, e 

1,20 m da parede às suas costas, com um leve ângulo de 15 graus 

para o centro do ponto ideal de audição. Nesta posição elas sumi-

ram, deixando-nos as sós com os músicos.



41MARÇO  .  2018

Na nossa sala de testes (que possui 50 m²) tivemos que ser mais 

criteriosos, e as posicionamos mais próximas ainda da parede às 

suas costas (1 metro), com a distância entre elas subindo para 

2,50 m e o ângulo de audição caindo para 10 graus.

Totalmente amaciada, seu equilíbrio tonal é excelente, com agu-

dos muito corretos, arejados, de decaimento suave, possibilitando o 

ouvinte perceber o detalhe do detalhe, mesmo em gravações com-

plexas. Região média, como já escrevi, maravilhosa em termos de 

timbre, calor e naturalidade. E os graves, ainda que limitados pelo 

tamanho físico da caixa e do falante, com ótimo corpo, velocidade 

e peso.

Elas não se intimidam, mas os usuários terão que ter cuidados 

para não abusar do volume, para a caixa não bater o cone. O fa-

bricante fala em termos de compatibilidade com amplificadores de 

30 a 100 Watts. No nosso caso, o Audio Research com 75 Watts foi 

o amplificador ideal (casaram como uma luva, tanto em termos de 

potência como de assinatura sônica).

Seu soundstage irá depender da distância entre as caixas e o 

ouvinte. Quanto mais perto, menor será a altura de todo o aconte-

cimento musical, mais distante (no mínimo a mesma distância que 

entre as caixas) terão um palco mais alto. O mesmo ocorrerá com a 

largura do palco: para um resultado mais satisfatório, o ideal é pelo 

menos 40 a 50 cm das paredes laterais, para a caixa respirar. Em 

relação à profundidade, as Neat operam milagres, mesmo a 1 metro 

de distância da parede às costas, apresentando todos os planos de 

uma orquestra.

Suas texturas, quando ligadas ao integrado da Audio Research, 

foram sublimes - não encontro outro adjetivo para descrever a be-

leza da paleta de cores tanto de todos os instrumentos acústicos 

como de vozes. Digno de se emocionar ao percebermos o grau de 

intencionalidade interpretativa dos virtuoses.

Os transientes sempre foram um dos pontos altos de toda caixa 

Neat. Você não perde nunca o andamento e a precisão rítmica, seja 

de um andamento simples (4 x 4) ou algo mais complexo (7 x 8).

A microdinâmica é excelente, graças a transparência da região 

média e a macro, ainda que limitada pela questão física do falante e 

tamanho da caixa, é muito boa, com excelente escala entre o piano 

e o forte. E uma menor escala entre o forte e o fortíssimo.

A apresentação do corpo harmônico dos instrumentos é um da-

queles mistérios difíceis de explicar, mas que a Motive SX2 tem ex-

celente corpo para o seu tamanho, isso tem! Maior que de caixas 

bookshelf, porém menor que colunas de maior porte. Mas, conve-

nhamos entre o corpo diminuto de inúmeras books, melhor um cor-

po mais correto, você não acha?
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A materialização física dos músicos (organicidade), nas SX2 é um 

dos fenômenos mais incríveis, em se tratando de uma caixa tão hu-

milde para o padrão hi-end. Foi emocionante ouvir José Cura mate-

rializado à nossa frente! Um som palpável 3D, com requintes de total 

intimidade entre o ouvinte e o acontecimento musical!

E, por fim, o tão desejado quesito de nossa metodologia: Mu-

sicalidade. Todas as Neats que testamos sempre soaram muito 

musicais, e não é difícil explicar o motivo: excelente equilíbrio tonal, 

texturas impressionantes, transientes cirúrgicos e uma organicidade 

quase que física, dão a resposta exata para uma musicalidade tão 

sedutora e cativante.

CONCLUSÃO

Quantos dos nossos leitores convivem com salas limitadas, porém 

possuem o desejo de terem uma solução que caiba neste espaço 

e em seu orçamento e não tenham que recorrer a uma bookshelf?

Nos 23 anos da revista diria que no mínimo metade dos leitores 

que possuem books desejam migrar para uma coluna de pequeno 

porte, que lhes permita ouvir suas músicas com maior peso e auto-

ridade. A linha Neat Motive foi pensada para este público e, há mais 

de uma década atende com propriedade este consumidor.

Em qualquer teste das caixas Motive, em qualquer canto deste 

planeta, o articulista sempre irá ressaltar que essas caixas oferecem 

um resultado muito além de seu porte físico. E se você entrar em 

qualquer fórum internacional de áudio, irá ler testemunhos de usu-

ários plenamente satisfeitos e fiéis à marca. Então, para todos que 

buscam, antes de decidir um upgrade, pesquisar todas as opções 

possíveis, diria que não colocar na lista as Neat Motive SX2 como 

uma excelente solução, será cometer um erro.

A nova linha SX foi um salto grande em relação a linha Motive an-

terior (diria que até mesmo em relação a Motive 2SE, ainda em linha).

Se você deseja audições com refinamento, emoção e ausência 

de fadiga auditiva, possui uma sala restritiva em termos de colunas 

CAIXA NEAT MOTIVE SX2
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Tipo de sistema

Impedância

Sensibilidade

Largura de banda

Dimensões (L x A x P) 

Peso

Peso de envio

Bass-reflex de 2 vias 

8 Ohms 

86 dB / 1 Watt 

35 Hz - 30 kHz

160 x 765 x 200 mm 

11 kg cada 

26 kg o par

PONTOS POSITIVOS

Uma coluna de tamanho reduzido, mas um som grandioso 

em refinamento e musicalidade.

PONTOS NEGATIVOS

É preciso se ater a amplificadores compatíveis em termos de 

volume e não abusar do mesmo.

German Audio
contato@germanaudio.com.br

R$ 13.900

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

CAIXA NEAT MOTIVE SX2

Equilíbrio Tonal       9,5

Soundstage       9,5

Textura     11,0

Transientes     10,0

Dinâmica       9,5

Corpo Harmônico      9,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     11,0

Total      79,5

maiores, mas não deseja uma bookshelf, ouça a Motive SX2. Você 

tem tudo para descobrir que ela pode ser sua caixa definitiva com 

uma relação custo/performance excelente!

REFERÊNCIA
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https://br.yamaha.com/index.html


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RWYR20ZU8AO

ASSISTA AO VÍDEO DO PRODUTO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:

https://youtu.be/rwYr20ZU8Ao
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Já faz um bom tempo que, cada vez mais audiófilos e melômanos 

migram para sistemas com streamer de música. Assim como acon-

teceu com o disco de vinil, que foi posto de lado pela praticidade do 

CD - mais pela comodidade do controle remoto dos CD-Players que 

propriamente pelo CD – o streaming de música vem caindo no gosto 

da rapaziada. Embora saibamos que há falhas e perdas no processo 

de digitalização, e no modo como a estrutura da rede mundial de 

computadores trata o arquivo digital, existem mais vantagens que 

desvantagens, sobretudo se você não for tão purista assim. Só o 

fato de poder ter toda sua biblioteca à um toque de distância, é 

motivo mais que suficiente para se deixar seduzir pela praticidade 

da música em arquivo.

A medida que o computador foi ganhando espaço nos sistemas 

de áudio high-end, e a consolidação dos tipos de arquivos sem per-

da (lossless) como FLAC foi caindo no gosto dos audiófilos, a neces-

sidade de maior capacidade de armazenamento também foi cres-

cendo. Com isto, muitos dos donos de computadores criaram seus 

próprios servidores NAS para suprir a demanda por espaço para sua 

discoteca, agora ‘ripada’ para o disco rígido. Nascia aí uma nova de-

manda por cabos de rede de padrão audiófilo. Principalmente agora, 

com o streaming de música, onde as perdas de informação são sen-

tidas com maior intensidade, seja pela própria tecnologia ainda em 

estágio inicial, seja pela parte física dos componentes como fiação 

externa das operadoras de telefonia, modem e etc.

O cabo Ethernet Nordost Blue Heaven vem para melhorar esta 

conexão combalida, permitindo a integração de dispositivos NAS e 

streaming de música, melhorando ao mesmo tempo seu desempe-

nho sonoro. Segundo a Nordost, a tecnologia empregada no cabo 

Ethernet Blue Heaven elimina completamente o crosstalk. Melhora a 

resistência ao ruído e mantém a transferência de dados mais estável. 

Com isto a melhora no som é percebida assim que o espetamos no 

sistema!

CABO ETHERNET LAN NORDOST 
LEIF BLUE HEAVEN

TESTE ÁUDIO 4

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br
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CABO ETHERNET LAN NORDOST LEIF BLUE HEAVEN

O cabo é composto por oito condutores de núcleo sólido, 24 

AWG, de cobre isolados em polímero resistente, dispostos em um 

design de par trançado e Conectores 8P8C/RJ45 blindados. 

Para realizar os testes do cabo Nordost Blue Heaven, utilizamos 

os seguintes equipamentos. Amplificador integrado Sunrise Lab V8 

MkIV, sistema Naim composto por Streaming ND5 XS com Power 

Supply XP5 XS, Naim DAC com Power Supply XDS DR, Pré Naim 

NAC 282 com power supply HI CAP, amplificador Naim NAP 250. 

Fonte: Blue Sound Node 2. Cabos de força: Transparent MM 2, 

Sunrise Lab Reference Magic Scope com terminação normal e com 

conector I8 para o Blue Sound, e Chord Sarum. Cabos de interco-

nexão: Cabo Ethernet Wireworld Starlight,  Sunrise Lab Reference 

Magic Scope RCA, Sunrise Lab Quintessence Magic Scope. Cabos 

de Caixa: Sunrise Lab Quintessence Magic Scope e Chord Sarum. 

Caixas acústicas: Dynaudio Focus 380, Dynaudio Emit M30. Todo 

o sistema Naim e as caixa Dynaudio Focus 380 foram cedidos para 

testes pelo nosso amigo Alan, e a ele eu agradeço muito pela genti-

leza e paciência (risos).

Comecei ouvindo o Blue Sound com o cabo CAT5e comum, 

‘made in Santa Ifigênia’, para sentir o tamanho do salto quando fos-

se para o Blue Heaven. Não esperava grande coisa então acabei 

gostando da apresentação, fazendo concessões aqui e ali para não 

arrancar os cabelos.

Considero o cabo Ethernet o maior funil dos sistemas com NAS e 

streaming de música. Assim como a nossa elétrica fornecida pelas 

concessionárias não é ideal para aplicações audiófilas, o que é en-

tregue pelas empresas de telefonia também não. Por isto, faz toda a 

diferença utilizar um cabo que consiga a integridade do sinal e, neste 

quesito, o Nordost se sai muito bem. Seria loucura dizer que ele 

recupera alguma informação, mas a sensação que ficamos é esta 

mesmo. É claro que ele não recupera nada, mas o pouco que sobra 

do sinal, ele conduz muito bem! Fico imaginando o quanto se perde 

nos postes e nas caixinhas de passagens dos prédios e das casas, 

até chegar ao modem. 

Com o Blue Heaven no sistema, o som se torna mais palpável, 

mais próximo do real e com ótimo equilíbrio tonal. As texturas são 

o ponto forte do cabo, e o que mais se perde em sistemas digitais, 

por esta razão, a interação dele com o sistema é quase como juntar 

a fome com a vontade de comer. Ele traz à música via streaming um 

calor e organicidade que falta na maioria dos players de streaming 

de música de baixo custo, e que se estende até para alguns apare-

lhos mais sofisticados. 

Esta melhora geral que o cabo provoca fica bastante evidente no 

Blue Sound, que é um bom player, mas sofre de ‘digitalite do mio-

cárdio’. No disco Musica Nuda Live à Flip, da dupla Petra Magoni 

e Ferruccio Spinetti, faixa 1, o contrabaixo soa vigoroso, com ótima 
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extensão nos graves e bastante harmônicos. Os detalhes de boca 

da Petra ficam muito bonitos, a dicção ganha uma clareza muito 

boa. O Nordost consegue dar velocidade aos transientes de maneira 

bastante natural, não soam forçado, nem aparecem em detrimento 

do endurecimento das altas. 

Quando colocamos algo mais encardido de tocar, o disco Meu 

nome é Gal (O melhor de Gal Costa), de 1988, faixa 11, uma faixa 

que é um verdadeiro terror para sistemas digitais, pois é uma gra-

vação antiga e cheia de efeitos de pássaros, assobios e uma flauta 

que teima em metalizar. Esta música é famosa por derrubar sistemas 

com streaming de música. O Nordost conseguiu dar dignidade ao 

Blue Sound, e colocar o Naim numa posição de rei soberbo e com 

uma naturalidade estonteante! As intencionalidades da voz, no início 

da música, são uma verdadeiro calvário, e quando a cantora resolve 

mostrar toda a potência de sua voz, o Blue Heaven acompanhou 

com muita facilidade, se mantendo firme, trazendo conforto auditivo 

e uma organicidade de dar inveja. Mas nem tudo são flores, e o que 

menos impressionou no cabo foi o seu palco, que não era muito lar-

go - para ouvir orquestras e conjuntos com muitos músicos, faltava 

aquela lateralidade e um pouco mais de profundidade para acompa-

nhar o restante das qualidades do cabo. 

Ficou claro que o Wireworld não estava no nível do Blue Heaven, 

mas ainda assim resolvi fazer um teste, pois estava bastante curio-

so. O Blue Heaven saindo do modem direto para o player ia muito 

bem, mas quando resolvemos colocar o Starlight do modem para o 

roteador Apple AirPort Time Capsule, e dele o Blue Heaven para o 

Player, o salto foi enorme! A dica que dou, é que procurem ou por 

este roteador, ou os de outras marcas que já são considerados au-

diófilos, como os da iFi ou outros.

CONCLUSÃO

Para quem busca um cabo Ethernet honesto, de bom preço e 

com qualidades que trazem melhoras reais ao sistema, peço que 

ouçam este cabo Nordost Blue Heaven, pois quem está sentindo 

falta de pegada, de naturalidade e de textura na sua fonte de música 

via streaming, ele pode ser a salvação da lavoura.
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Isolação

Construção

Tipo dos condutores

Material dos 
condutores

Cobertura de 
blindagem

Terminação

Polímero de alta densidade

Par trançado (s/ftp)

8 x 24 AWG

Cobre sólido 

Blindagem total com dupla 
trança

Conectores blindados 8P8C/
RJ45

PONTOS POSITIVOS

Ótima construção, material bastante resistente. Conecto-

res blindados com ótima pega.

PONTOS NEGATIVOS

Nenhum.

AV Group
(11) 3034.2954
R$ 3.025 (2 m)

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

CABO ETHERNET LAN NORDOST LEIF BLUE HEAVEN

Equilíbrio Tonal       9,0

Soundstage       8,5

Textura       8,5

Transientes     10,0

Dinâmica       8,0

Corpo Harmônico      8,5

Organicidade       8,0

Musicalidade       9,0

Total      67,5

REFERÊNCIA
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EXPOENTES DA ÓPERA NO SÉCULO XIX:
VERDI E WAGNER

Omar Castellan
omarcastellan@clubedoaudio.com.br

Igreja de São Martinho - Dresden - Alemanha

O ano de 2013 está sendo especial para o ‘universo’ da ópera - 

acontece a comemoração dos 200 anos do nascimento de Verdi e 

Wagner. Nas mãos desses compositores geniais, enredos por vezes 

grotescos receberam tratamento que os transformou em vigorosos 

ou emocionantes depoimentos sobre a condição humana em geral. 

Considera-se, convencionalmente, Paganini, Rossini ou Bellini como 

italianos, ou Beethoven, Brahms e Schumann como sendo alemães. 

Na realidade, antes da década de 1860, essas nacionalidades não 

eram conhecidas com esses nomes. A tendência à unificação co-

meçou com a necessidade de derrotar Napoleão. Seu exemplo, 

entretanto, inspirou outros, porque ele deu coesão à legislação e à 

administração da França, aspecto em que a Revolução tinha falhado 

em decorrência de dissensões internas. Evidentemente, Napoleão 

não poderia ter realizado o que realizou sem o amparo de uma na-

ção unificada. O século XIX pode ser comparado a um vulcão em 

erupção constante. No turbilhão da década de 1840, duas nações 

EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DA REVISTA, 
SELECIONAMOS ESSA MATÉRIA DA EDIÇÃO 193
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se esforçavam para nascer: a Itália e a Alemanha e, bem cedo, Verdi 

e Wagner se identificaram com esse processo.

Ao norte, grande parte da Itália ainda estava sob o controle dos 

Habsburgos. Giuseppe Verdi (1813-1901), já em sua juventude, 

era um ardente partidário da independência e da unidade nacio-

nal, e sua música inicial deve sua popularidade a esse fato, tanto 

quanto ao vigor. Um exemplo é a estreia, em 1842, de sua ópera 

Nabuco, que provocou uma grande manifestação - naquela noite, 

a plateia chegou quase a invadir o palco. O ‘Coro dos Hebreus no 

Exílio’ canta seu anseio pela pátria na nobre melodia ‘Va, Pensiero, 

Sull’Ali Dorati’ (‘Voa, Pensamento, em Asas Douradas’). Pela feliz 

coincidência de que seu nome, Verdi, correspondia à sigla ‘Vittorio 

Emmanuele, Re D’Italia’ (Vittorio Emmanuel II era o rei da Sardenha 

na época), Verdi tornou-se o herói da época; assim, seu nome era 

escrito nas paredes das cidades como grafito, não somente por 

causa de sua música. Quando, finalmente, a Itália ser tornou uma 

nação, em 1861, relutantemente ele se tornou deputado do primeiro 

Parlamento Italiano, a convite do Conde Cavour. 

Verdi já tinha ao seu dispor uma antiga e satisfatória tradição ope-

rística, a partir da qual poderia trabalhar. Não havia necessidade de 

reformar um meio do qual o público gostava e que constituía um 

veículo perfeito para os talentos. As suas óperas foram, e ainda são, 

um grande êxito tanto na Itália quanto em outros Países: nunca lhe 

ocorreu que devesse tornar-se um chefe artístico ou intelectual, pois 

se contentava em atuar como compositor, pronto a musicar, à ma-

neira de um artífice. A fecundidade de Verdi era inexaurível: partindo 

de obras sumárias quanto à textura musical, e mais preocupado 

com a expressão do que com o estilo, ele aborda, com a idade, um 

domínio mais amplo; a sua ciência torna-se mais profunda, a sua 

inspiração se eleva. O primeiro ponto culminante da obra de Verdi 

é formado por três óperas, a que um crítico italiano chamou de a 

‘trilogia popular’: Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata (1851-1853). 

Em cada uma dessas obras-primas, uma heroína trágica morre por 

amor. Os três dramas acabam mal, porque as personagens ‘simpáti-

cas’ são vítimas do destino. Contudo, é o seu sacrifício que provoca 

a emoção: a tragédia comove, ao invés de decepcionar, graças à 

sinceridade do lirismo de Verdi. 

Rigoletto é o drama sobre um bufão deformado, atormentado 

por um duque cruel, cujo plano de vingança não dá certo e o destrói 

também. Ele corresponde a uma das criaturas mais expressivas e 

comoventes do teatro lírico. Seu enfezamento ridículo, sua determi-

nação apaixonada, a exaltação vingadora e o desespero repercu-

tem em cada um de nós. Comparados ao bufão, a maior parte dos 

heróis tradicionais parecem fantoches. Verdi sabia que sua partitura 

possuía um grande poder comunicativo, recusando-se até a véspera 

da estreia a dar ao cantor a música da ária La Donna è Mobile, 

receoso de que ela se tornasse conhecida de toda Veneza da noite 

para o dia, antes de poder ser ouvida no teatro. Essa ária, de fato, 

fez o auditório delirar e, em breve, se tornou tão popular quanto 

Verdi o suspeitara. 

Il Trovatore (‘O Trovador’) é uma história romântica e sanguino-

lenta envolvendo irmãos há muito separados (que acabam amando 

a mesma mulher), a maldição de uma cigana (Azucena) e o golpe 

inexorável do destino. Parece um paradoxo, mas essa obra, verda-

deiramente única no repertório lírico, pela riqueza de suas melodias, 

foi mal recebida pelos críticos que assistiram à sua primeira apre-

sentação em Roma, alegando a penúria de lirismo. A época do ‘bel 

canto’ passou, gritaram. O que não puderam perceber, no entanto, 

foi que em ‘Il Trovatore’ a melodia não era menos rica e abundante 

que nas anteriores óperas verdianas, mas que havia adquirido nova 

personalidade em virtude de um tratamento dramático mais convin-

cente. Além disso, a música muitas vezes ajudava a delinear mais 

claramente os personagens em cena; sob o ponto de vista musical, 

Azucena é a figura dramática mais viva e humana da ópera italiana 

até aquela época. O Coro dos Ferreiros é uma de suas partes 

mais excitantes. 

O tema de La Traviata (‘A Mulher Transviada’) é sobre Violeta, 

uma ‘mulher com um passado’, morrendo de tuberculose, que re-

nuncia com bravura ao amor de um homem mais jovem. A originali-

dade da obra deve-se ao realismo do tema. Em vez de fazer o públi-

co sonhar com grandes afrescos históricos, fantasias mitológicas ou 

aventuras de capa e espada de importação anglo-saxônica, Verdi o 

remete ao seu universo cotidiano e lhe apresenta um espelho pouco 

complacente. Alfredo e seu pai encarnam a burguesia do século XIX, 

com sua frivolidade frouxa, seu moralismo mesquinho e cruel. Por 

oposição, Violeta, a transviada, que se sacrifica por amor quando 

está condenada pela doença e pela sociedade, suscita, ao mesmo 

tempo, a piedade e a admiração. A música de Verdi descreve 

estados não apenas psicológicos, mas também físicos. São muitas 

as melodias e árias famosas da ópera, destacando-se o Brinde (do 

tenor), a ária do soprano ‘Ah Forse é Lui’ e os Prelúdios orquestrais 

do primeiro e quarto atos.

Na história da atividade criadora de Verdi, Don Carlo (1867) está 

no período compreendido entre ‘La Forza Del Destino’ (1862) e ‘Aída’ 

(1871), algumas vezes chamado de ‘período médio’ do composi-

tor. A ópera é uma das duas que ele escreveu para a Grand Opéra 

de Paris. Há três versões: a original, cantada em francês (em cinco 

atos); a versão italiana, escrita em francês e traduzida para o italiano 

(em cinco atos); e a versão italiana (em quatro atos). Em francês, a 

ópera fica mais rica em matizes do que o italiano, que, por sua vez, 

é mais sonoro e concreto. Ninguém parece ter notado, na época, a 

grandiosa força da caracterização psicológica dos personagens; a 
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crítica só registrou: ‘Verdi no caminho da Grande Ópera histórica de 

Meyerbeer’. O mestre sabia que não tinha sentido escrever outros 

‘Rigolettos’ e outros ‘Trovadores’, que a ópera precisava de uma 

renovação. Procurou essa renovação em grandes assuntos históri-

cos, menos românticos do que genuinamente trágicos. Baseada no 

drama de Schiller, a ópera tem como tema a revolta contra a tirania 

que varreu a Europa durante a época de Carlos V de Espanha, avô 

de Don Carlo.

O segundo ápice da obra de Verdi é Aída (1871), modelo de ópera 

romântica italiana. A encomenda de escrever uma ópera para 

as festas de inauguração do canal de Suez forneceu a Verdi um 

assunto histórico - um mundo remoto cujo estilo hierático serviu bem 

para disciplinar o romantismo inato do compositor. Seus persona-

gens pertencem às mais altas esferas (duas princesas, um rei e um 

general), que são animadas por paixões violentas, instrumentação 

colorida, cenário grandioso, monumental e exótico, amplificado por 

massas corais impressionantes e realçado por balés. Apesar disso, 

trata-se de uma obra profundamente intimista. Mais uma vez, uma 

fatalidade pesa sobre o amor, e uma grande heroína oferece-se em 

sacrifício. Radamés, capitão da guarda do Egito, ama a escrava 

Aída, filha do rei da Etiópia. Radamés vai combater contra os etío-

pes e sai vitorioso, aprisionando o rei. Este persuade a filha a obter 

do guerreiro o plano de batalha, e Aída o consegue. Descoberta a 

traição, Radamés é condenado a ser enterrado vivo, mas quando o 

túmulo se fecha, vê que Aída está com ele, preferindo morrer ao seu 

lado. Verdi consegue convencer os mais céticos de que se poderia 

amar a esse extremo, sem vulgaridade, sem melodrama e com uma 

genial espontaneidade. A mais famosa ária da ópera é certamente 

Celeste Aída, cantada pelo tenor; também bastante conhecidas são 

A Marcha Triunfal e a Música do Bailado. Os últimos pontos culmi-

nantes de sua obra são Otello (Verdi tem 74 anos) e Falstaff (tem 

80 anos), duas partituras baseadas em Shakespeare, em um estilo 

totalmente novo - a aliança da língua e da música raramente tinha 

sido tão perfeita depois de Monteverdi. 

Em Otello, a música de Verdi destaca a inocência de Desdêmona, 

o ciúme apaixonado de Otello e o frio calculismo de Iago, de uma 

forma que somente os melhores atores conseguem fazer brotar em 

Shakespeare. Contrariamente a algumas óperas de Verdi anteriores 

a Otello (1887), o libreto é de qualidade; Boito, poeta e compositor, 

reduz o drama de Shakespeare à sua intriga e o reconstrói com 

um conhecimento dramático excepcional em torno do personagem 

diabólico de Iago. A história do apaixonado amor de Otelo, o Mouro, 

por sua linda esposa, de raça branca, Desdêmona, e do ciúme louco, 

induzido por Iago, que o levou a desconfiar dela injustamente e a 

matá-la com suas próprias mãos e, logo depois, suicidar-se com um 

punhal, é demasiado conhecida para justificar uma pormenorizada 

repetição. 

Inspirado pelo vivo e esfuziante libreto de Boito (baseado em 

As Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare, trocando per-

sonagens, e introduzindo cenas do Rei Henrique IV), Verdi combi-

nou, em Falstaff, o senso cômico de um colegial com a graça e a 

sapiência de um Mozart. A gloriosa fuga final é um resumo de toda 

a obra; é, na verdade, uma maravilha de habilidade contrapontística 

e, no entanto, se acha tão impregnada de enfeitiçada melodia, de 

saudável e natural espírito, que um ouvinte inculto provavelmente a 

tomaria por um corriqueiro final alegre; essa ópera cômica apresenta 

seus atos em formas de sonatas e duplas fugas, o que, miraculo-

samente, só serve para torná-la ainda mais divertida. Consideradas 

como o apogeu do drama lírico italiano e da ópera-bufa, essas duas 

últimas obras constituem os modelos do futuro teatro musical nos 

dois gêneros. Aqui, o principal interesse reside mais na voz do que 

na orquestra, a qual, se bem que tratada de maneira imaginativa 

com um efeito dramático adicional, nunca rouba ao cantor o clímax 

que lhe cabe nem o obriga a um papel de importância secundária. 

O grande poder de Verdi está no vigor de sua melodia, muitas vezes 

de apaixonada intensidade, sempre de uma caracterização eficaz. 

As suas personagens são, acima de tudo, humanas, e nas suas 

canções falam com eloquência dos sentimentos essencialmente 

humanos. Pode afirmar-se que Verdi iluminou e vivificou com a sua 

música o drama de Shakespeare. A sua interpretação, talvez, seja 

mais italiana do que inglesa, mas é comovente e absorvente no 

teatro, sendo uma colaboração entre drama e música raramente 

conseguida na literatura da ópera.

Em suas óperas, Verdi não dá forma ao herói, mas às paixões de 

que é portador e vítima; seus personagens assemelham-se a nós - 

fundamentalmente fracos e iludidos, consequentes apenas nas suas 

paixões e não nos seus atos. Os homens e as mulheres na sua 

obra poderão ser despojados de suas exterioridades, dos rufos do 

século XVI, das túnicas egípcias, da armadura veneziana e dos trajes 

ciganos, mas ainda se encontram de pé a patética impotência de 

Rigoletto, o inabalável amor de Aída, a diabólica astúcia de Iago, o 

ciúme devastador e desvairado de Otello e a semilouca vingança 

de Azucena. Esses elementos, constantes na humanidade, Verdi os 

colocou na música e na ópera, representando a essência do drama 

lírico - a transliteração das emoções humanas do plano literário para 

a música pura. A morte do romancista Manzoni, a quem Verdi admi-

rava profundamente, leva-o a escrever o Requiem, um pouco antes 

de suas obras-primas finais, e que é, talvez, o mais belo exemplo 

do gênero, superior ao de Mozart. No entanto, ainda viriam à luz as 

Quatro Peças Sacras para coro, austero testamento de um livre 

pensador que tinha o coração tão grande quanto o gênio. 

Enquanto a Itália estava em revolta, o povo alemão também cla-

mava por unificação. Richard Wagner (1813-1883), já famoso por 

O Navio Fantasma, Rienzi e Tannhäuser, acabou tão envolvido com 
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os revolucionários, em 1849, que teve de fugir, indo primeiramente 

para junto de seu amigo Liszt, em Weimar, e de lá para Paris e Suíça.

Esse exílio durou 13 anos. Na Suíça, ele completou Lohengrin, e co-

meçou a esboçar um texto para sua única ópera cômica, Os Mestres 

Cantores. Levou quase duas décadas para terminar a música. Por 

essa ocasião, a Alemanha havia se unido sob Bismarck para for-

mar uma única nação. Com Wagner, o centro do mundo da ópera 

transferiu-se da Itália para a Alemanha. Considerado um dos maio-

res, senão o maior compositor teatral, ele se exprimia na linguagem 

dramática com a mesma naturalidade com que outros compositores 

escreviam música instrumental na forma sonata. Sua linguagem mu-

sical apresenta sutileza para caracterizar o personagem, com auten-

ticidade de atmosfera, força dramática e incomparável capacidade 

para expressar os momentos culminantes. Seus libretos que escre-

via eram repletos de boa poesia e de valiosos elementos teatrais, 

glorificando a mitologia e as lendas germânicas, apesar de não es-

tarem à altura de sua música. Seus dramas musicais dominam com 

sua soberba majestade a música de ópera; nada existe semelhante 

a eles, tanto pela aspiração quanto pela realização. 

Wagner criou sua própria forma dramática, e depois se dedicou a 

dotá-la de linguagem viva e veemente. Suas óperas correspondem 

a dramas musicais no melhor e mais exato sentido do termo - ele 

revolucionou o gênero, realizando a fusão das artes dramática, mu-

sical e cênica. Wagner baniu as insípidas convenções da cena lírica 

que prescreviam o uso de determinados números musicais, árias e 

conjuntos, e obteve um fluxo melódico integral que flui ininterrupta-

mente do começo ao fim da ópera; simultaneamente, adiantou-se a 

Weber de uma maneira considerável, tornando o recitativo, que em 

suas mãos era um obediente instrumento da expressão dramática, a 

base da obra. Revestiu o libreto de dignidade e de verdade artística; 

conseguiu atingir a unidade por meio do hábil emprego do Leitmotiv, 

motivo musical dominante que serve para identificar personagem, 

cenário, emoção ou estado de espírito, e que é sempre repetido 

quando eles aparecem ou quando se faz referência. Wagner, tam-

bém, deu à ópera um cunho sinfônico - sua orquestra é realmen-

te um personagem central que interpreta, explica e salienta a ação 

passada no palco. Seu estilo musical é sempre amplo, elevando-se 

ao máximo para corresponder às exigências de suas teorias e con-

ceitos, alcançando uma completa articulação e expressividade mu-

sical. Apesar de algumas fraquezas de seus dramas, mostrando-se 

prolixo, bombástico e pomposo, ou repetitivo nos monólogos des-

tinados a explicar as minúcias do enredo, ele criou um mundo 
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encantado só dele - o mundo de Siegfried e Brünnhilde, de Tristão 

e Isolda, de Hans Sachs e Eva, de Parsifal e Kundry, que cativou os 

amantes da grande arte durante décadas e que ainda, por muito 

tempo, continuará a exercer seu poderoso atrativo e fascinação.

O Navio Fantasma (O Holandês Errante, 1843) foi composto em 

um período da vida de Wagner em que ele também era um errante, 

e é bem provável que tenha se identificado com o legendário nave-

gador holandês condenado a vagar pelos sete mares, até encontrar 

uma mulher que o amasse até a morte. Tal como o comandante de 

O Navio Fantasma, Wagner procurava nessa época o repouso pro-

veniente da estabilidade do País natal, e a paz e a satisfação que só 

podem ser obtidas quando se encontra uma boa esposa. A ‘Abertura’ 

da ópera é bem conhecida e contém o resumo da ação dela. 

Enquanto O Navio Fantasma apresenta o conflito entre o ser su-

perior e a sociedade em geral, Tannhäuser (versão Dresden, 1845; 

versão Paris, 1861) encarna o artista genial exposto à hostilidade de 

seus pares: os trovadores representam a arte oficial - arte estéril, es-

tereotipada na convenção e submetida a uma moral farisaica. É uma 

ópera magnífica e apaixonante, com uma música carregada de sen-

sualidade e de misticismo, que celebra o artista mártir. Na essência, 

Tannhäuser se ocupa do confronto entre o amor sensual e o amor 

espiritual. Entre as suas numerosas passagens memoráveis, encon-

tram-se a ‘Abertura’ e a música do ‘Venusberg’, (frequentemente 

executadas juntas em concertos sinfônicos, sem interrupção), como 

também o ‘Coro dos Peregrinos’. 

Lohengrin (1848) é uma das obras mais melodiosas de Wagner 

e contém, quer na parte vocal, quer na orquestral, alguma coisa do 

que ele de mais sentido e agradável produziu. É bom teatro e boa 

música. Representa muito mais do que uma ópera convencional: 

possui coerência, verossimilhança dramática e uma força que traz 

inconfundivelmente o cunho do mestre. O seu tema central é a pro-

cura, a que o homem se entrega, de uma mulher que nele confie 

implicitamente e que lhe seja fiel até o fim. Uma das mais inspiradas 

páginas de toda a ópera é o ‘Prelúdio’, verdadeira obra-prima que 

contém (nos violinos tocando em separado) um dos mais sublimes 

e persistentes arrebatamentos wagnerianos. A cena da ‘Marcha 

Nupcial’ é, certamente, a mais famosa entre as existentes.

Tristão e Isolda (1859) pertence àquele gênero de música que 

não se julga nem critica; apossa-se inteiramente do ouvinte, penetra 

no mais profundo de sua alma, domina-o e o deixa exausto. A ideia 

fundamental da ópera é que a paixão tem direitos imprescritíveis, 

superiores a todas as leis e ao julgamento dos homens, desde que 

seja absoluta, fatal e disposta a aceitar a morte como único refúgio. 

Dentre as obras wagnerianas, é a mais apaixonada e melancólica. 

Nela encontramos o maior amor a que o mundo abrigou, e também 

a mais terrível situação imposta aos mortais - a vida é amaldiçoada. 

Sentimo-nos compelidos a desejar o nirvana, a ‘noite’, o aniquila-

mento da vontade. Verdadeiramente felizes são Tristão e Isolda, reu-

nidos na morte, e desgraçado é o Rei Mark, que permanece entre 

os vivos! Dois excertos, o ‘Prelúdio’ e ‘Liebestod’ (‘Morte de Amor’), 

mostram o quanto essa música é arrebatadora e extática, mas a 

obra precisa ser ouvida completa para produzir seu efeito total.

Em Os Mestres Cantores (1868), podemos identificar-nos com 

os personagens, nos quais reconhecemos a nossa emoção e sen-

sibilidade. E, sem que nada perturbe o nosso prazer, assistimos, 

encantados, ao triunfo do amor e da inteligência. Corresponde a 

uma comédia envolvendo dois jovens cujo amor triunfa sobre todos 

os obstáculos. A partitura é nobre e irônica, fresca e engenhosa, 

terna e poderosa. É a obra-prima dramática de Wagner. Não é difícil 

descobrir a mensagem que Wagner tinha em vista com esse tema 

- aniquilar aqueles que preconizavam a produção artística, prenden-

do-a a regras e fórmulas; mostrar que, com pensamentos indepen-

dentes e liberdade, um artista pode criar grandes obras; e alvejar os 

críticos (ao traçar o perfil de Beckmesser, o personagem ‘esperta-

lhão’ da ópera, ele tinha em mente o famoso crítico vienense Eduard 

Hanslick, antiwagneriano assumido; de fato, na versão original, esse 

personagem se chamava Hans Lick). Excertos bem conhecidos in-

cluem ‘Prelúdio’, ‘Dança dos Aprendizes’ e ‘A Canção do Prêmio’; 

o segundo ato é uma obra-prima fascinante, autossuficiente, de co-

média teatral em forma de música - uma amostra excelente da obra 

completa. 

O Anel dos Nibelungos situa-se no passado nebuloso da mito-

logia germânica - um mundo crepuscular de heróis e deuses, anões 

e gigantes. A ruína dos deuses e heróis provém da luta que tra-

vam para possuir um tesouro de ouro, oculto no fundo do Reno. 

Como os deuses e deusas da antiga Grécia, os personagens de 

Wagner são, ao mesmo tempo, seres míticos, intemporais e pes-

soas comuns, reconhecíveis, que questionam, são sedentos de po-

der, apaixonam-se e morrem. Nesse ciclo de óperas, ele maximizou 

a sua inovação - o uso do Leitmotiv. Esse vasto épico musical (em 

média, 16 horas de duração, em quatro ‘noites’), iniciado em 1852 e 

terminado, após interrupções, em 1874, compõe-se de quatro ópe-

ras (‘Tetralogia’) que devem, em princípio, ser representadas em um 

único espetáculo. Os trechos mais conhecidos são ‘A Entrada dos 

Deuses no Valhalla’ (de O Ouro do Reno); a eletrizante ‘Cavalgada 

das Valquírias’, o comovedor ‘Adeus de Wotan’ e a ‘Cena do Fogo 

Mágico’ (de A Valquíria); o lírico e pastoral ‘Murmúrios da Floresta’ 

(de Siegfried); a ‘Viagem de Siegfried ao Reno’ e a ‘Marcha Fúnebre 

de Siegfried’, que correspondem a alguns dos melhores trechos or-

questrais de Wagner (de O Crepúsculo dos Deuses).
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Parsifal (1882) é diferente de qualquer outra das obras para o 

palco de Wagner - fala sobre os temas da redenção através do 

sofrimento, do tolo inocente (alguém cuja simplicidade lhe permite 

superar todos os obstáculos) e do contraste entre o amor profano 

(o amor físico entre homens e mulheres) e o amor sagrado (simboli-

zado pela busca do Santo Graal, empreendida pelo herói). Trata-se 

de uma obra sincera e comovente, e reúne em si todas as ideias 

e experiências de uma vida criativa. Pela inspiração dos temas, as 

óperas da Tetralogia e Os Mestres Cantores sobrepujam Parsifal; 

quanto à espontaneidade, ele é inferior ao Tristão e Isolda, no entan-

to, jamais é ultrapassado por essas obras na poesia e sutil beleza de 

sua música e no expressivo poder com que apresenta personagens, 

emoções, sentimentos e aspirações, concretizados no drama. Para 

muitos amantes do compositor, é a sua obra suprema; outros po-

dem considerá-la um pouco séria demais, e preferir extratos, como, 

por exemplo, o ‘Prelúdio’ e a ‘Música da Sexta-Feira Santa’, do que 

ouvir a obra toda.

Wagner foi o gênio mais paradoxal de toda a história da arte. Mo-

vido por um orgulho delirante e pela consciência de estar incumbido 

em uma missão, mas limitado por um exacerbado egocentrismo, 

ele criou a própria lenda, compondo sua autobiografia e organi-

zando metodicamente o culto à sua pessoa.  Nada foi espontâneo 

nele, nem mesmo o amor. Voluntarioso, empreendedor, calculista e 

antissemita, sempre enganará a todos: suas mulheres, seus amigos, 

seu real benfeitor, a si próprio, a nós. No entanto, o que Wagner 

fez pela música foi fundamental; desde Mozart e Bach, a força pro-

pulsora da música ocidental apoiava-se na ideia de uma tonalidade 

básica. Uma peça musical, um movimento de uma sonata ou sinfo-

nia, eram anunciados em uma tonalidade escolhida, o porto seguro 

para o qual a música devia sempre retornar, independentemente do 

quanto se distanciasse. Richard Wagner mudou tudo isso, porque 

sua música da maturidade não apresenta a tonalidade básica per-

manente, embora permaneça tonal - mesmo nas modulações febris 

de Tristão e Isolda. O que ele apresenta é um interminável fio de 

melodia correndo através de uma mudança ilimitada de tonalidades, 

semelhante à Alice no País das Maravilhas, quando atravessa todos 

aqueles espelhos e jamais volta. Assim, Wagner cortou as amarras 

da música ocidental, com consequências imprevisíveis.
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Verdi

- Prelúdios, Música de Balé e Coros de Óperas: Muti / Coro 

e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano / New Philharmonia O. / 

Philharmonia O. - EMI 416728-2 (2 CDs).

- Rigoletto: Kubelik / Scotto / Cossotto / Bergonzi / Fischer- 

Dieskau / Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano - DG 

4775608 (2 CDs) ou Serafim / Gobbi / Callas / Stefano / Orch. y 

Coro del Teatro alla Scala di Milano - EMI 5645426 (2 CDs).  

- Il Trovatore: Mehta / Price / Domingo / Milnes / Cossoto / 

New Philharmonia Orchestra / Ambrosian Opera Chorus - RCA 

74321 39504-2 (2 CDs) ou Cellini / Bjoerling / Milanov /  Barbieri / 

Warren / RCA Victor S.O. / Robert Shaw Chorale - RCA 86643 

(2 CDs).

- La Traviata: Muti / Scotto / Kraus / Bruson / Philharmonia 

Orchestra - EMI 3192802 (2 CDs)  ou Ghione / Callas / Kraus / 

Sereni / Orch. y Coro del Teatro alla Scala di Milano - EMI 

556330-2 (2 CDs).

- Don Carlo: Solti / Bengonzi / Tebaldi / Fischer-Dieskau / 

Ghiaurov / Bumbry / Orchestra and Chorus of Covent Garden - 

Decca ‘The Originals’ 4780345 (3 CDs).

- Aída: Solti / Price / Vickers / Goor / Merrill / Orchestra e Coro del 

Teatro Dell’Opera di Roma - Decca 4782679 (2 CDs) ou Karajan / 

Tebaldi / Simionato / Bergonzi / McNeill / Wiener Singverein / 

Wiener Phil. - Decca ‘The Originals’ 4758240 (2 CDs).

- Otello: Serafin / Vickers / Rysanek / Gobbi / Orchestra e 

Coro del Teatro Dell´Opera di Roma - RCA ‘Living Stereo’ 09026 

63180-2 (2 CDs) ou Chung / Domingo / Studer / Leiferkus / 

Orch. et Ch. de L´Opéra Bastille - DG 439805-2 (2 CDs).  

- Falstaff: Karajan / Gobbi / Schwarzkopf / Merriman / Barbieri / 

Moffo / Philharmonia Orchestra and Chorus - EMI 948199-2 

(2 CDs) ou Giulini / Bruson / Ricciarelli / Hendricks / Terrani / Los 

Angeles PO - DG 4776498 (2 CDs).   

- Requiem e Quatro Peças Sacras: Giulini / Schwarzkopf / 

Ludwig / Baker / Gedda / Ghiaurov / Philharmonia Chorus and 

Orchestra - EMI 0852192 (2 CDs) ou Abbado / Gheorghiu / 

Barcellona / Alagna / Konstantinov / Swedish Radio Ch. / Berliner 

Phil. / EMI 557168-2 (2 CDs).

- Obras Completas: Abbado / Bonynge / Chailly / Chung / 

Gardelli / Gergiev / Giulini / Karajan / Kleiber / Levine / Luisi / Maag / 

Marriner / Muti / Sinopoli / Solti - Decca 4784916 (75 CDs).

- The Great Operas: Muti / Levine / Serafin / Pappano / Giulini / 

Mehta / Karajan - EMI 416745-2 (35 CDs).

- Great Recordings: Leinsdorf / Cleva / Levine / Abbado / 

Schippers / Solti / Mehta / Hollreiser / Prêtre - Sony  88883703692 

(30 CDs).

- The Operas: Solti - Decca 4783705 (16 CDs).

Wagner

- Aberturas e Prelúdios de Óperas. Idílio de Siegfried: 

Klemperer / Philharmonia Orchestra - EMI 567893-2 (2 CDs).

- O Navio Fantasma (O Holandês Errante): Dorati / Rysanek / 

London / Tozzi / Liebl / Chorus and Orchestra of Royal Opera 

House Covent Garden - Decca ‘Double’ 460738-2 (2 CDs) ou 

Klemperer / Silja / Adam / Talvela / Kozub / BBC Chorus & New 

Philharmonia Orchestra - EMI 456470-2 (2 CDs).

- Tannhäuser: Solti / Kollo / Dernesch / Ludwig / Braun / Wiener 

Staatsopernchor / Wiener Sangerknaben / Wiener Philharmoniker - 

Decca 470810-2 (3 CDs) ou Sinopoli / Domingo / Studer / Baltsa / 

Schmidt / Chorus of Royal Opera House Covent Garden / 

Philharmonia Orchestra (versão Paris) - DG 427625-2 (3 CDs). 

- Lohengrin: Kempe / Thomas / Grümmer / Fischer-Dieskau / 

Wiener Staatsopernchor & Wiener Philharmoniker - EMI 564652-2 

(3 CDs) ou Abbado / Jerusalem / Studer / Meier / Moll / Wiener 

Staatsopernchor & Wiener Philharmoniker - DG 437808-2 (3 CDs).

- Tristão e Isolda: Böhm / Windgassen / Nilsson / Ludwig / 

Bayreuth Festival Chorus & Orchestra - DG ‘The Originals’ 

449772-2 (3 CDs) ou Pappano / Domingo / Dessay / Urmana / 

Chorus and Orchestra of Royal Opera House Covent Garden - 

EMI 966864-2 (3 CDs).

EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DA REVISTA, 
SELECIONAMOS ESSA MATÉRIA DA EDIÇÃO 193



55MARÇO  .  2018

DISCOGRAFIA SELECIONADA

- Os Mestres Cantores: Kubelik / Stewart / Janowitz / Kónya / 

Fassbaender / Bavarian Radio Symphony Orchestra & Chorus - Arts 

430202 (4 CDs) ou Calig 5097(4 CDs) ou Karajan / Adam /Kollo / 

Ridderbusch / Staatskapelle Dresden - EMI 640788-2 (4 CDs).

- O Anel dos Nibelungos: Solti / Wiener Philharmoniker - Decca  

455555-2 (14 CDs) ou 478370 (17 CDs - edição de luxo) ou Böhm / 

Bayreuth Festival Ch. & Orch. - Decca 4782367 (14 CDs) ou 

Thielemann / Vienna State Opera - DG 4791560 (12 CDs + 2 DVDs) 

ou Janowski / Staatskapelle Dresden - Sony 886919154825 

(14 CDs) ou 88725462232 (14 CDs - edição de luxo).

- Parsifal: Knappertsbusch / Dalis / Hotter / London / Bayreuth 

Festival Chorus & Orchestra (versão de 1962) - Philips ‘The Originals’ 

4757785 (4 CDs) ou Karajan / Hoffman / Moll / van Dam / Nimsgern / 

Vejzovic / Berlin Philharmoniker - DG 413347-2 (4 CDs).

- Complete Operas: Downes / Hollreiser / Sinopoli / Levine / 

Kleiber / Jochum / Solti - DG 479050 (43 CDs).

- The Great Operas: Hollreiser / Klemperer / Haitink / Kempe / 

Sawallisch / Pappano / Karajan / Godall - EMI 9733592 (36 CDs).

- The Operas: Solti - Decca 9733592 (36 CDs). 

- The Great Operas from the Bayreuth Festival: Sawallisch / 

Böhm / Varviso / Levine - Decca 4780279 (33 CDs).

- Wagner at the Met - Legendary Performances from 

The Metropolitan Opera: Reiner / Szell / Leinsdorf / Stiedry / 

Bodansky - Sony 88765427172 (25 CDs).
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PRINCIPAIS COMPOSITORES

Giuseppe Verdi: nascido na Vila de La Roncole, perto de Busseto, no Norte da Itália, em 1813, na região então 

pertencente ao Primeiro Império Francês, onde foi registrado por seu pai como cidadão francês. Quando criança 

mudou-se com a família para Busseto, onde depois teve suas primeiras aulas de composição. Aos vinte anos 

de idade foi para Milão continuar sua educação musical e, entre aulas de contraponto, assistia apresentações 

de ópera, geralmente alemãs. De volta a Busseto, Verdi fez sua primeira apresentação na casa do comerciante 

e mecenas Antonio Barezzi, logo começando a dar aulas de piano à sua filha Margherita, com quem depois se 

casa e tem dois filhos. Ambos os filhos morrem com menos de dois anos de idade e, no ano seguinte, Margherita 

falece de encefalite, deixando Verdi arrasado pela perda de sua família. A estreia de sua primeira ópera um ano 

antes teve razoável sucesso, dando-lhe um contrato para mais três óperas, sendo que a seguinte foi um fracasso 

que quase fez ele desistir. Porém, sua próxima ópera, Nabucco, tornou-o famoso, e Verdi produziu 14 óperas nos 

15 anos seguintes. Verdi iniciou então um relacionamento com a soprano Giuseppina Strepponi, que se tornou 

sua companheira para a maior parte de sua vida. Nesse período compôs algumas de suas obras mais famosas, 

como Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata. Em 1897 compôs sua última peça, Quattro Pezzi Sacri, baseada no texto 

religioso tradicional Stabat Mater. Em 21 de janeiro de 1901, hospedado no Grande Hotel de Milão, faleceu de um 

derrame aos 87 anos.   

BIBLIOGRAFIA

Richard Wagner: nascido na Saxônia, na Alemanha, em 1813. Após a morte do pai, mudou-se com a família 

para Dresden onde, aos sete anos de idade, começou a aprender piano com seu professor de latim. Aos nove 

anos foi profundamente influenciado pela ópera Der Freischütz (O Franco Atirador), de Carl Maria von Weber, e 

teve ambições de se tornar um dramaturgo. Wagner decidiu que queria musicar um de seus textos, e para isso 

persuadiu a família a deixá-lo ter aulas de música. De volta a Leipzig, aprendeu harmonia com Christian Gottlieb 

Müller, sendo, nesse período, influenciado pelo contato com as obras de Beethoven e Mozart. Logo depois, teve 

aulas com Thomaskantor Theodor Weinlig que, de tão impressionado com as capacidades musicais do pupilo, 

recusou-se a ser pago. Em 1833 tornou-se mestre do coro do Teatro de Würzburg e, no ano seguinte, foi diretor 

artístico da Ópera de Magdeburg, casando-se em seguida com a atriz Minna Planer. Em 1837 foi diretor artístico 

da Ópera de Riga, de onde, anos depois, fugiu endividado para Paris, passando anos arranjando óperas de 

outros compositores. Ao estrear sua ópera Rienzi, Wagner voltou a Dresden, onde foi Compositor da Corte Real 

da Saxônia. Devido a problemas por sua visão política socialista, ele exilou-se na Suíça, tendo contato com o 

mecenas Otto Wesendonck e sua esposa Mathilde, que viria a ser sua musa. Logo é chamado pelo novo Rei 

da Baviera, Luis II, que é seu fã e passa a financiar sua arte. Lá, Wagner conhece o maestro Hans von Bülow e 

sua esposa Cosima, filha de Franz Liszt, que seria sua amante e, depois, sua esposa. Acabou construindo seu 

sonho: o Teatro do Festival de Bayreuth, na Baviera, especificamente para a apresentação do festival de suas 

obras, cuja primeira edição foi em 1876, com imperadores, filósofos e compositores famosos presentes. Faleceu 

em fevereiro de 1883 em Veneza, de um ataque cardíaco.
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LINHA DO TEMPO

1813 - Nasce Giuseppe Verdi, na Itália. Nasce Richard Wagner, 

na Alemanha.

1827 - Morre Beethoven.

1830 - Nasce o pianista e maestro Hans von Bülow.

1833 - Wagner casa-se com Minna Planer.

1837 - Nasce Cosima Liszt, segunda esposa de Richard Wagner 

e filha de Franz Liszt.

1842 - Nasce o libretista e compositor italiano Arrigo Boito. 

Wagner compõe a ópera Rienzi.

1843 - Wagner compõe O Navio Fantasma.

1844 - Estreia Ernani, de Verdi, em Veneza.

1845 - Estreia Tannhäuser, de Wagner, em Dresden.

1847 - Estreia a ópera Macbeth, de Verdi, em Florença.

1849 - Wagner exila-se na Suíça.

1850 - Estreia Lohengrin, de Wagner, em Weimar, sob a regência 

de Liszt.

1853 - Verdi escreve La Traviata.

1859 - Abre a primeira casa de ópera de Nova Orleans, em 

Louisiana, nos EUA.

1861 - Nasce a soprano australiana Nellie Melba.

1883 - É fundada a Metropolitan Opera Association, em Nova York. 

Morre Richard Wagner, em Veneza, na Itália.

1891 - Abre o Carnegie Hall, em Nova York.

1901 - Falece Verdi, em Milão, na Itália.

- Após a morte de sua primeira esposa, Verdi viveu durante anos 

com a soprano Giuseppina Strepponi antes de se casarem formal-

mente, causando um escândalo na sociedade da época.

- Durante seu período mais produtivo, Verdi escreveu a ópera 

Rigoletto, uma de suas obras-primas, baseada em uma peça de 

Victor Hugo. Seu libreto precisou ser reescrito várias vezes para 

satisfazer a censura da época, de tal maneira que o compositor 

chegou perto de desistir mais de uma vez. 

- Em 1869 pediram a Verdi que compusesse uma parte de um 

Requiem à memória de Gioachino Rossini, de um trabalho cujas par-

tes seriam compostas por vários compositores. Depois de pronta, 

a obra foi cancelada no último minuto, e Verdi culpou o maestro 

Angelo Mariani pelo ocorrido, levando-os a romperem relações per-

manentemente.

- Diz a lenda que a soprano Teresa Stolz, nascida na Boêmia, foi 

amante de Verdi. É fato que ela estreou várias composições dele, 

CURIOSIDADES

como o Requiem e a ópera Aída, e chegou a ser considerada como 

a quintessencial soprano ‘verdiana’ e, após a morte de Giuseppina 

Strepponi, segunda esposa de Verdi, tornou-se companheira do 

compositor até o fim de sua vida.  

- Durante o ensaio e a estreia da ópera Rigoletto, de Verdi, o com-

positor maximizou o impacto da famosa ária ‘La Donna è Mobile’, 

revelando a melodia e a partitura para a orquestra e os cantores 

apenas algumas horas antes da estreia, e proibindo eles de cantá-la 

ou mesmo assobiá-la antes da apresentação. No dia seguinte à 

estreia, a ária, de tanto sucesso que fez, era cantada nas ruas pelos 

cidadãos de Veneza.

- Ismail Pasha, Quediva do Egito, pediu que Verdi compusesse um 

ode para a abertura do Canal de Suez, mas o compositor declinou 

dizendo que não escrevia ‘peças ocasionais’. Mas, depois de des-

feitos os desentendimentos, Verdi inaugurou o Royal Opera House 

do Cairo com sua ópera Rigoletto.
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- Verdi e Wagner, compositores operísticos líderes em suas comu-

nidades e estilos, apesar de nunca terem se encontrado, não eram 

de fazer comentários positivos sobre suas obras. Wagner, ao ouvir o 

Requiem de Verdi, declarou: ‘É melhor não dizer nada’. Verdi, porém, 

ao saber da morte de Wagner, lamentou: ‘Triste, triste, triste… um 

nome que deixará uma poderosa impressão na história da arte’.

- Arturo Toscanini, um dos regentes italianos de maior relevância 

do século XX, foi violoncelista na orquestra na estreia da ópera Otello 

de Verdi. Toscanini reverenciava Verdi como compositor quase tanto 

quanto Beethoven.  

- Quando Wagner era uma criança pequena, seu pai, Carl, fale-

ceu. Sua mãe, Johanna, casou-se então com o ator e dramaturgo 

Ludwig Geyer, e a família mudou-se para Dresden. Até os 14 anos 

de idade, Wilhelm Richard Wagner era conhecido como Wilhelm 

Richard Geyer, e quase com certeza acreditava que Geyer era seu 

pai biológico.

- Wagner, exilado na Suíça por problemas políticos, havia acabado 

de compor sua ópera Lohengrin e teve que pedir ao amigo, o fa-

moso compositor húngaro Franz Liszt, para estrear a obra em sua 

ausência. Liszt estreou Lohengrin em Weimar, onde era Mestre de 

Capela, em agosto de 1850.

- A ópera Lohengrin de Wagner inspirou o Rei Luis II da Baviera 

a construir um dos mais imponentes castelos da Europa, o Castelo 

de Neuschwanstein que, depois, serviu de inspiração para o projeto 

do Castelo da Bela Adormecida, construído no parque de diversões 

Disneylândia, na Califórnia, nos EUA. O Rei Luis II também se tornou 

patrono de Wagner, permitindo que ele terminasse a composição do 

Anel dos Nibelungos e construísse um teatro para a encenação de 

seu épico.

- Wagner, enquanto trabalhava na composição de O Ouro do 

Reno, não havia se decidido ainda sobre o título da obra, oscilando 

entre ‘O Roubo: Prelúdio’, ‘O Roubo do Ouro do Reno’ e, finalmente, 

‘O Ouro do Reno: Prelúdio’. Apesar de, no começo, ser considerada 

como o prelúdio para as três óperas que compunham o Ciclo do 

Anel, depois passou a ser vista como uma das quatro óperas que 

compõem o Ciclo.

- A ópera Tristão e Isolda, de Wagner, é famosa por seu uso avan-

çado de cromatismo e tonalidade - fugindo da harmonia e tonali-

dade convencionais, mostrando o início da direção à qual seguiria 

boa parte da música do início do século XX, influenciando vários 

compositores como Mahler, Richard Strauss, Alban Berg e Arnold 

Schoenberg. O próprio Wagner não chamava a obra de ópera, mas 

sim de um ‘drama’ ou uma ‘trama’.

- Em 1857, o libreto - ou o ‘poema’, como era chamado por 

Wagner - da ópera Tristão e Isolda já estava escrito. Em uma tarde 

de setembro daquele ano, Wagner fez uma leitura completa do 

poema, na qual estavam presentes, ao mesmo tempo, assistindo, 

sua esposa Minna Planer, sua musa Mathilde Wesendonck e sua 

futura amante, e depois esposa, Cosima von Büllow, filha do com-

positor húngaro Franz Liszt.

- Parsifal começou a ser concebida por Wagner em 1857, mas 

ele só a completou 25 anos depois, aproveitando as características 

acústicas particulares da casa de Ópera do Festival de Bayreuth, 

estreando-a em 1882; o festival teve o monopólio da encenação da 

obra até 1903, quando foi apresentada no Metropolitan Opera de 

Nova York. 

- Wagner não se referia à Parsifal como uma ópera, mas sim como 

uma ‘Peça de Festival para a Consagração do Palco’. Em Bayreuth 

surgiu uma tradição onde não se aplaude o final do primeiro ato de 

Parsifal.

- Quando exilado na Suíça, Wagner foi procurado pelo embaixa-

dor brasileiro, dizendo que o Imperador Dom Pedro II era seu fã e 

que queria que ele viesse ao Brasil. Wagner então enviou a Dom 

Pedro II partituras autografadas de Navio Fantasma, Tannhäuser e 

Lohengrin, mas não obteve resposta, e achou que era algum tipo 

de trote. Anos depois, porém, Dom Pedro II foi cumprimentar o 

compositor no primeiro Festival de Bayreuth. No livro de visita do 

hotel onde ficou em Bayreuth, consta apenas: ‘Nome: Pedro II’; e 

‘Ocupação: Imperador’.
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Giuseppe Verdi e Richard Wagner foram, e ainda são, no imaginário 

dos apreciadores, dois gigantes, cada um sendo o supremo representante 

de sua escola de ópera, e de seu País, em sua época. Novamente, em 

vez de um CD para os dois compositores, daria para fazer um CD de 

cada um deles e ainda deixar de fora exemplos ou trechos de obras 

significativas. Verdi, por exemplo, compôs quase 30 óperas, sendo 

que é possível facilmente qualquer fã do gênero enumerar pelo menos 

15 títulos que são, até hoje, encenados com alguma frequência. Wagner 

sempre será lembrado por seu extenso, complexo, denso e inovador 

Ciclo do Anel do Nibelungo, composto de quatro óperas que, juntas, 

chegam a quase 15 horas de música - e que são, com frequência, 

encenadas em sua continuidade, ao longo de alguns dias, para a glória 

dos adoradores de ópera.
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FAIXA 1 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - TANNHÄUSER - ATO III: 

BEGLUCKT DARF NUN DICH - ‘CORO DOS PEREGRINOS’ (1845) - 

(NAXOS 8.550507, DISCO 1, FAIXA 14)

Baseada na lenda medieval sobre o menestrel que dá nome à obra, 

e que entra em choque com o torneio de trovadores do Castelo de 

Wartburg, cuja doutrina defende o amor como algo sagrado, sublime 

e elevado, ao deixar-se seduzir pela mundana Vênus. Tannhäuser 

deve, então, ir ao Vaticano pedir o perdão do Papa por seus pecados. 

Composta em um período de quase dois anos, estreou no Teatro Real 

de Dresden em outubro de 1845 sob a regência do próprio compositor, 

com sua sobrinha, Johanna Wagner, no papel de Elizabeth, e a soprano 

Wilhelmine Schröder-Devrient no papel de Vênus. Não fez, de imediato, 

tanto sucesso quanto outras óperas de Wagner, o que o levou a revisá-la 

nos dois anos seguintes e apenas publicá-la em 1860.

FAIXA 2 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - LOHENGRIN - ATO I: 

PRELUDE (1848) - (NAXOS 8.572768, DISCO 1, FAIXA 02)

Ambientada no século X no Ducado de Brabante, atual região da 

Antuérpia, na Bélgica, e baseado nas obras medievais do cavaleiro e 

poeta alemão Wolfram von Eschenbach, que fazem parte das lendas 

arturianas sobre o Santo Graal. O cavaleiro Lohengrin aparece para 

ajudar Elsa, acusada de matar seu irmão Gottfried, herdeiro do Ducado, 

mas seus antagonistas Telramund e sua esposa Ortrud têm outros 

planos. Estreou em 28 de agosto de 1850 em Weimar, sob a direção do 

compositor húngaro amigo de Wagner e mestre de capela de Weimar 

Franz Liszt, pois o compositor estava em exílio. Apenas 11 anos depois, 

em Viena, na Áustria, é que Wagner participou de uma apresentação 

completa da obra.

FAIXA 3 - GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - RIGOLETTO - ATO III:  

LA DONNA E MOBILE (1851) - (NAXOS 8.660013-14, DISCO 2, 

FAIXA 15)

Baseada na obra Le Roi S’Amuse, do escritor e dramaturgo francês 

Victor Hugo, conta a história do Duque de Mantua e seu bobo da corte, 

Rigoletto, que são amaldiçoados por um membro da corte que teve 

a sua filha seduzida pelo duque com a ajuda de Rigoletto. Logo, pela 

maldição, a filha de Rigoletto, Gilda, apaixona-se pelo duque e acaba por 

dar sua vida por ele. Considerada a primeira das grandes obras de Verdi, 

apesar de vários problemas com a censura italiana, teve uma estreia 

triufante no teatro de ópera La Fenice, em Veneza, em março de 1851, 

em apresentação conjunta com o balé Fausto de Giacomo Panizza.

FAIXA 4 - GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - LA TRAVIATA - ATO I: 

E’ STRANO! E STRANO! (1853) - (NAXOS 8.660011-12, DISCO 1, 

FAIXA 10)

Com o libreto de Francesco Maria Piave, foi baseada na obra 

A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Ambientada em Paris 

do século XVIII, conta a história de Violetta, cortesã sustentada por um 



62 MARÇO  .  2019

DISCOGRAFIA

rico barão, que conhece e se apaixona pelo jovem Alfredo. Mas, o pai 

de Alfredo tenta separar os dois, pois sua relação é uma mancha na 

reputação da família. Estreou a 6 de março de 1853 no Teatro La Fenice, 

em Veneza, em uma apresentação que não foi muito bem recebida pela 

plateia, graças aos problemas com os cantores e com o fato de que 

a soprano Fanny Salvini-Donatelli foi, aos 38 anos, considerada pelo 

público velha e gorda para o papel de Violetta.

FAIXA 5 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - O OURO DO RENO - 

CENA 4: ENTRADA DOS DEUSES NO VALHALLA (1854) - (NAXOS 

8.578070-71, DISCO 2, FAIXA 3)

É a mais curta das óperas do Ciclo do Anel, com quatro cenas 

apresentadas sem interrupção. Baseado na mitologia nórdica, conta o 

segredo do ouro do Reno: quem se apoderar dele e, com ele forjar um 

anel, dominará o mundo. O anão Alberich, de posse do segredo, rouba o 

ouro e foge para seu esconderijo subterrâneo. A estreia de Ouro do Reno 

foi no Teatro Nacional de Munique em 22 de setembro de 1869, como 

uma ópera separada, por insistência do Rei Luis II da Baviera. A estreia 

como parte do ciclo foi em 13 de agosto de 1876, no Teatro do Festival 

de Bayreuth, na Alemanha.

FAIXA 6 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - A VALQUIRIA - 

ATO III, CENA 3: FEUERZAUBER (FOGO MÁGICO) - WER MEINES 

SPEERES SPITZE FURCHTET (1856) - (NAXOS 8.660172-74, 

DISCO 3, FAIXA 16)

A segunda ópera do Ciclo do Anel tem sua história baseada na mitologia 

escandinava, na Saga dos Volsungos - descendentes do Rei Volsung - 

e nos poemas nórdicos antigos da Edda Poética, nos quais parte da 

mitologia nórdica e dos heróis lendários germânicos são derivados. 

A obra fala das Valquírias, que decidiam quais soldados morreriam em 

combate e quais não. Também estreou separadamente, por insistência 

do Rei Luis II, no Teatro Nacional de Munique, em junho de 1870. Depois, 

em 14 de agosto de 1876, estreou no Festival de Bayreuth como parte 

do Ciclo do Anel dos Nibelungos. Sua estreia norte-americana ocorreu 

no ano seguinte, em Nova York.

FAIXA 7 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - TRISTÃO E ISOLDA - 

ATO III, CENA 3: MILD UND LEISE WIE ER LACHELT (1859) - (NAXOS 

8.660152-54, DISCO 3, FAIXA 12)

Com libreto do próprio Wagner, baseado no romance do escritor 

medieval Gottfried von Strassburg, teve como inspirações a relação do 

compositor com a poetisa alemã Mathilde Wesendonck e na filosofia do 

também alemão Arthur Schopenhauer. A história, baseada em lendas 

celtas, conta o amor adúltero do cavaleiro Tristão pela princesa Isolda, 

narrativa a qual inspiraria o romance arturiano entre o cavaleiro Lancelot e 

a Rainha Consorte Guinevere, na história do Rei Artur e os Cavaleiros da 

Távola Redonda. Tristão e Isolda foi composta em 1857 e 1859, estreando 

em Munique em junho de 1865 sob a regência de Hans von Bülow. 

EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DA REVISTA, 
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FAIXA 8 - GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - AÍDA - CELESTE AÍDA 

(1871) - (NAXOS 8.556669, DISCO 1, FAIXA 03)

Ambientada no Egito Antigo, conta a história do comandante militar 

Radamés, que é obrigado a escolher entre um amor e sua lealdade ao 

Faraó. Para complicar a história, Amneris, filha do Faraó, é apaixonada por 

Radamés, mas ele não corresponde aos seus sentimentos. Ismail Pasha, 

Quediva do Egito, comissionou a Verdi a ópera para estrear em janeiro de 

1871, mas a Guerra Franco-Prussiana atrasou sua estreia. Ao contrário 

da crença popular, Aída não foi escrita nem para a abertura do Canal de 

Suez e nem para a inauguração da Royal Opera House do Cairo - esta 

última foi inaugurada com a ópera Rigoletto, também de Verdi. Aída tem 

o libreto escrito por Antonio Ghislanzoni, baseado em um cenário que 

pode ser atribuído ou ao egiptologista francês Auguste Mariette ou ao 

libretista italiano Temistocle Solera. A primeira apresentação de Aída foi 

na então recém-inaugurada Royal Opera House do Cairo, no Egito, em 

24 de dezembro de 1871, sob a regência do compositor e contrabaixista 

italiano virtuoso Giovanni Bottesini.

FAIXA 10 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - PARSIFAL - ATO III: 

MÚSICA DA SEXTA-FEIRA SANTA (1882) - (NAXOS 8.572768, 

DISCO 1, FAIXA 7)

O mago negro Klingsor feriu Amfortas, Rei do Graal, com a lança que 

perfurou Cristo, e toda vez que Amfortas olha para o Graal, sente sua 

ferida arder. O único que poderia salvá-lo seria um ‘inocente casto’ - 

que é o significado da palavra ‘Parsifal’. A ópera Parsifal é baseada na 

obra medieval Parzival, de Wolfram von Eschenbach, um poema épico 

arturiano do século XIII sobre o cavaleiro Percival e sua busca pelo Santo 

Graal. Estreou na Ópera do Festival de Bayreuth, na Alemanha, em julho 

de 1882.

FAIXA 9 - RICHARD WAGNER (1813-1883) - O CREPÚSCULO 

DOS DEUSES - ATO III, CENA 2: MARCHA FÚNEBRE DE SIEGFRIED 

(1874) - (NAXOS 8.660179-82, DISCO 4, FAIXA 9)

Última das quatro óperas do Ciclo do Anel, tem em seu título uma 

tradução da palavra Ragnarök, da mitologia escandinava, que se refere 

à profecia de uma guerra entre vários seres e deuses, cujo resultado final 

é o mundo ser queimado, imerso em água e, finalmente, ser renovado. 

A última cena do último ato, com o fogo consumindo o cenário e a água 

do Rio Reno inundando-o na sequência, é considerada a mais difícil 

direção de cena da história da ópera. Composta entre 1869 e 1874, 

a ópera O Crepúsculo dos Deuses estreou em 17 de agosto de 1876, 

FAIXA 11 - GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - FALSTAFF - ATO I: 

FALSTAFF! OLA! (1893) - (NAXOS 8.660050-51, DISCO 1, FAIXA 1)

Obra ambientada em Windsor, na Inglaterra, no reino de Henrique IV, 

onde Sir John Falstaff é um nobre falido, decadente, feio e gordo, que 

corteja Alice, uma mulher casada com o ciumento Ford. Última ópera 

de Verdi, é uma comédia lírica adaptada da obra As Alegres Comadres 

de Windsor, de William Shakespeare, pelo libretista italiano Arrigo Boito, 

estreando com grande sucesso em 9 de fevereiro de 1893 no La Scala 

de Milão, com o barítono francês Victor Maurel no papel de Falstaff.

na Ópera do Festival de Bayreuth, como parte da primeira performance 

completa do Ciclo do Anel dos Nibelungos.
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ESPAÇO ABERTO

A primeira vez que ouvi meu pai falar de ciclos audiófilos, não en-

tendi absolutamente nada e nem tampouco a razão de estar usando 

este termo para expressar sua opinião sobre um sistema que, tanto 

eu como ele, havíamos detestado.

Ele tinha acabado de instalar uma cápsula Stanton 500 na casa de 

um sujeito falante, que não devia ter mais que trinta e poucos anos. 

Seu gosto musical era bastante restrito à Ray Conniff e à música 

instrumental que ouvíamos de fundo em consultórios médicos no 

final dos anos setenta, só que este cliente ouvia suas músicas a um 

volume próximo de nos fazer fugir da sala como de um incêndio! 

Levando o amplificador quase a entrar em proteção!

Saímos dali quase que nocauteados e eu, muito irritado, a ponto 

de jurar para mim mesmo que não acompanharia mais meu pai em 

suas visitas aos seus clientes.

Passados os dias, e ânimos acalmados, perguntei ao meu pai 

o que ele tinha em mente ao usar o termo ciclos audiófilos para 

descrever aquela ‘tortura auditiva’. E ele mandou-me procurar no 

dicionário o significado de ciclos para eu entender seu raciocínio.

E lá fui eu abrir o ‘pai dos burros’ e ler que: Ciclo é uma palavra de 

origem no termo grego Kýklos, que significa uma série de fenôme-

nos cíclicos, ou sejam se renovam de forma constante. Ainda sem 

conseguir ver nenhuma relação entre o fato acontecido e o termo, 

voltei toda a atenção para a explanação de meu pai.

Ele era tão metódico que, quando ia me dizer alguma coisa, e 

sempre recorria a um apoio para as mãos e os dedos. E, enquanto  

não achasse este objeto, o silêncio imposto era quase que sepulcral. 

E quanto mais tempo ele perdia procurando este objeto, para segu-

rar nas mãos, mais profundo e enigmático seria o exposto!

Lembrando hoje, pareceu apenas alguns minutos até ele achar 

um pincel muito utilizado para tirar pó dos circuitos e placas dos 

aparelhos. Mas, esforçando-me para voltar àquele momento, pare-

ceu-me uma eternidade.

Meu pai, além de metódico, tinha o hábito de escolher as palavras 

como um orador. De sua boca jamais saiam palavras que não fizes-

sem sentido, ou não expressassem de forma exata seu raciocínio. 

Quando finalmente tudo estava adequado e confortável para suas 

mãos, ele compartilhou sua ideia de ciclos audiófilos. E começou 

pelo exemplo dos dias anteriores: 

“Todo audiófilo, desde que se torna um audiófilo, ou se reconhece 

como tal, terá assim como nosso DNA certos gostos ou predileções 

que o acompanharão por toda sua vida. E desde o primeiro ciclo, 

seu comportamento e mudanças serão ditadas sempre por aque-

le ciclo inicial. Não importa o que ocorra em termos de evolução 

tecnológica, tanto seu gosto musical, como sua ideia do sistema 

perfeito, irá variar minimamente. Então, atender a esses clientes exi-

ge de mim muito mais do que apresentar opções de equipamentos 

dentro do orçamento estipulado. Preciso de antemão entender as 

reais expectativas e se elas podem ou não ser alcançadas. Caso eu 

perceba que não serei capaz de atender plenamente este cliente, eu 

não aceito o serviço”.

OS CICLOS AUDIÓFILOS
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Depois desta breve explicação a respeito dos ciclos, meu pai entrou em seu espaço interno 

em que nunca foi permitido ninguém penetrar, olhou-me, e com um gesto gentil de cabeça, me 

dispensou. Saí de sua sala, sem entender absolutamente nada!

Passei anos com aquela sensação de uma conversa inacabada à qual, com a sua morte, 

ficou impossível de retomarmos. E ambas as sensações da conversa com meu pai e da audição 

na casa do cliente, se perderam em algum canto do meu inconsciente.

Com o acidente que sofri no final do ano, minha mobilidade ficou tão restrita que, para ouvir 

um LP, necessitei da ajuda de minha filha, que começa a se interessar cada vez mais por músi-

ca e equipamentos (será que ela, ao contrário do irmão que escolheu a carreira de músico, irá 

gostar da magia da reprodução eletrônica?). E, com essa restrição, acabei optando por ouvir 

muito mais CDs do que LPs.

E ao escolher a pilha de discos com os quais passaria as catorze semanas com o braço di-

reito imobilizado, percebi claramente a repetição de todos os meus ciclos musicais dos últimos 

cinquenta anos e, como cada uma daquelas músicas soaram nas dezenas de sistemas que tive. 

E ainda que, tecnologicamente, o sistema atual em que escuto música tenha evoluído quantica-

mente, as nuances na reprodução eletrônica que mais me encantam são as mesmas do menino 

que, aos seis anos, sentou para ouvir o Concerto para Violino e Orquestra de Tchaikovsky - e 

saiu daquela audição maravilhado com a capacidade com que aquele sistema do meu pai nos 

emocionava!

Nessas quatorze semanas de reclusão, pude perceber que, independente do estilo musical, 

ou da qualidade técnica da gravação, o que minha atenção mais busca é sentir novamente 

aquela imersão que ocorreu aos seis anos.

Seja consciente (pois finalmente me dei conta do que o meu pai denominou de ciclos audió-

filos) ou inconsciente (como foram por tantos anos). O objetivo de cada audiófilo, picado por 

este hobby é buscar e sentir novamente aquele primeiro impacto de arrebatamento e prazer 

auditivo pleno. E todo o trajeto e energia gasto por anos a fio, será movido por este impacto 

inicial. Os ciclos então se movem em volta daquele impacto inicial, mas sem nunca se desliga-

rem ou fugirem de seu campo gravitacional. Pois caso ele seja suficiente para penetrar em cada 

célula, músculo e no nosso hipocampo, estaremos sempre montando sistemas na esperança 

de repetir aquela emoção inicial!

Então, são as emoções que nos conduzem de volta ao ciclo inicial, muito mais que nossa 

audição! A audição nos ajuda a encontrar soluções para os erros de sinergia, mas o que real-

mente define a razão de gostarmos de determinado setup e não de outro é o que estabelece e 

ativa nosso ciclo inicial, que certamente meu pai lá no seu íntimo, certamente chamou de ‘marco 

zero’. E procurava, com seu senso apurado de observação, descobrir qual era o marco zero de 

cada um de seus clientes!

Uma tarefa hercúlea e possível somente àqueles apaixonados pela sua profissão e fé inaba-

lável no potencial humano!
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VENDAS E TROCAS

VENDO

Braço de toca-discos Reed 3P

Gold 12”, armtube cocobolo, finewire 

C37+Cryo de cobre 125cm, KLEI plugs, 

estado de novo (usado menos de 10 h

de uso), na caixa original, com manual e 

acessórios originais. 

R$ 19.500.

Sérgio

sergiokwitko@gmail.com

VENDO

Toca discos J.A. Michell GYRO SE 

MKII,  com: 01 J.A. Michell Armboard 

(base) para braços Rega, 01 J.A. Michell 

3 Point VTA Adjuster, 01 J.A. Michell 

Record Clamp, 01 J.A. Michell 

De-Coupler Kit (desacoplador do bra-

ço), 01 J.A. Michell HR DC Never 

Connected Power Suply (bivolt), 01 

braço Rega RB 303 com contrapeso 

original, 01 contrapeso de braço 

Isokinetic Isoweight Off Centre, 

01 cápsula MC Ortofon Rondo Blue.

Uma obra de arte sonora e de design.

R$ 20.000.

Rodrigo Moraes

rodrigopomarico@gmail.com

VENDO / TROCO

Cápsula Clearaudio Stradivari V2.

Trata-se da última versão desse mode-

lo, com corpo em ébano, agulha HD e 

bobina totalmente simétrica em ouro

24 kt. Sua saída é de 0.6 mV, O que 

torna ela compatível virtualmente com 

todos os prés de Phono MC. A cápsula 

não possui ainda 50 horas de uso. Está 

realmente em estado de nova e sempre 

foi tocada utilizando discos limpos em 

máquina especial. US$ 3.750.

Conforme o material, posso aceitar 

troca. Posso também combinar a insta-

lação com o cliente.

André A. Maltese - AAM

(11) 99611.2257
VENDO

1. Cápsula Transfiguracion Proteus, sem 

uso. Impecável. US$ 6.000. 

2. Cabo Sax Soul Ágata RCA - 1m, com 

terminais WBT Next Gen. R$ 5.000.

3. Amplificador Parasound A 21, semi- 

novo, em excelente estado. R$ 8.500.

4. Set de válvulas casados e calibradas 

pela Air Tight, para os monoblocos 

ATM-3. Lacradas e sem nenhum uso.

R$ 4.000 (o pacote completo para os 

monoblocos).

5. Amplificador Hegel H30, em perfeito 

estado. US$ 15.000.

Fernando Andrette

fernando@clubedoaudio.com.br
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vendas@upsai.com.br
11 - 2606.4100 sistemas de energia

Módulo
Isolador

Condicionador

Condicionador
Estabilizado

www.upsai.com.br

Melhore a performance de sistemas de áudio, vídeo e vídeo games, com a Linha de Condicionadores UPSAI.

Além de seu design moderno, esbanja charme, tecnologia e uma enorme evolução nos circuitos de proteção 

e controle através de processadores de ultima geração garantindo energia na medida certa para o perfeito 

funcionamento dos aparelhos a ele conectados.


