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Quando o maestro José Alberto Kaplan ficou paraplé-

gico ( em virtude da siringomielia que o vitimaria em 2009 ),  passei a levá-lo em 

meu carro, todas as manhãs de sábado, à residência de seu grande amigo – logo 

meu, também - advogado Dr. Paulo Maia  -, dono da maior coleção 

de LPs, vídeos, CDs e DVDs de música erudita da Paraíba. Era um hábito do 

grande judeu argentino, que já durava décadas. Tomando um bom uísque, vendo o 

mar logo ali, atrás da vidraça, mais ou menos como nesta foto , era 

incrível, naquelas sessões matinais, não só acompanhar riquíssimas programações 

de grandes concertos em som e imagem de alta fidelidade, como absorver um pou-

co da vasta cultura musical dos dois e dos  outros frequentadores, the happy few, 

band  of brothers, como o jornalista Luiz Carlos de Souza – de quem fiz este retrato 

com a família  - , do violinista Yerko Pinto – então spalla da 

Sinfônica local e integrante do prestigiado Quinteto Paraíba 

http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://casa.abril.com.br/materia/madeira-por-todo-lado-em-casa-de-praia-de-136-m2
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://casa.abril.com.br/materia/madeira-por-todo-lado-em-casa-de-praia-de-136-m2
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://casa.abril.com.br/materia/madeira-por-todo-lado-em-casa-de-praia-de-136-m2
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://casa.abril.com.br/materia/madeira-por-todo-lado-em-casa-de-praia-de-136-m2
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, de Hector Rossi  - aqui com a esposa -, 

que foi professor de meu filho Alexei Dmitri, aqui no retrato que fiz dele em 1990  

,  além do ex-governador do estado, Tarcísio Burity 

 que, em tempos áureos, não só construíra o gigantesco 

Espaço Cultural José Lins do Rego  

como conseguiu – extravagantemente - transformar na melhor do país a orquestra 

da Paraíba , com muitos músicos importados,  

como o próprio Yerko, chileno, e Hector Rossi, argentino, tudo sob  a regência de 

http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/noticia/politica/FAMILIA+COBRA+HOMENAGEM+A+BURITY-129916
http://paraibaparadise.com/index.php/come-to-joao-pessoa/visiting-joao-pessoa/museums-in-joao-pessoa/jose-lins-do-rego-museum/
http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=359:coro-sinfonico-da-orquestra-sinfonica-e-abre-inscricoes-para-novos-integrantes&catid=1:informativo-noticias&Itemid=145
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Eleazar de Carvalho . Burity tinha as obras completas de 

Mozart e Bach, dos quais nos fornecia, vez em quando, algumas gravações raras. 

Ele sempre acompanhava aquelas nossas audições... nas partituras. Secretamente 

compunha, assinando T. Virgilius. 

E o que faziam ali o Luiz Carlos – jornalista - e eu – aposentado do BB? A grande 

cultura de Luiz Carlos incluía a musical, inclusive fizera parte do coral da UFPB, 

sob regência do Kaplan, anos antes. Eu... , bem, tive a sorte de escrever o libreto da 

Cantata pra Alagamar, de Kaplan (LP Marcus Pereira, São Paulo, 1979); o do  Ora-

tório da Via-Sacra da Prof. Ilza Nogueira , que teve estreia em 2005; e tive 

várias parcerias com o maestro Eli-Eri Moura , aluno de Ka-

plan, como no Réquiem Contestado, no concerto Os Indispensáveis, na primeira 

ópera armorial - Dulcineia e Trancoso -, que teve estreia no Teatro de Santa Isabel, 

no Recife, em 2009 , e, em 2011, na  , que 

além do mesmo Eli-Eri, contou, na criação, com mais cinco outros integrantes do 

grupo COMPOMUS.  

- Burity, se tivesse de levar uma única música para uma ilha deserta, qual seria? 

http://culturafm.cmais.com.br/eleazar-de-carvalho/a-musica-brasileira-e-eleazar-de-carvalho
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://www.revistacontinente.com.br/blog/?author=10&paged=2
http://www.inescampelo.com.br/dulcineia-trancoso-6/
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=89:membros-do-compomus-se-reunem-para-escrever-obra-coletiva-a-cantata-bruta&catid=2:noticias
http://culturafm.cmais.com.br/eleazar-de-carvalho/a-musica-brasileira-e-eleazar-de-carvalho
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://www.revistacontinente.com.br/blog/?author=10&paged=2
http://www.inescampelo.com.br/dulcineia-trancoso-6/
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=89:membros-do-compomus-se-reunem-para-escrever-obra-coletiva-a-cantata-bruta&catid=2:noticias
http://culturafm.cmais.com.br/eleazar-de-carvalho/a-musica-brasileira-e-eleazar-de-carvalho
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://www.revistacontinente.com.br/blog/?author=10&paged=2
http://www.inescampelo.com.br/dulcineia-trancoso-6/
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=89:membros-do-compomus-se-reunem-para-escrever-obra-coletiva-a-cantata-bruta&catid=2:noticias
http://culturafm.cmais.com.br/eleazar-de-carvalho/a-musica-brasileira-e-eleazar-de-carvalho
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://www.revistacontinente.com.br/blog/?author=10&paged=2
http://www.inescampelo.com.br/dulcineia-trancoso-6/
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=89:membros-do-compomus-se-reunem-para-escrever-obra-coletiva-a-cantata-bruta&catid=2:noticias
http://culturafm.cmais.com.br/eleazar-de-carvalho/a-musica-brasileira-e-eleazar-de-carvalho
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://www.revistacontinente.com.br/blog/?author=10&paged=2
http://www.inescampelo.com.br/dulcineia-trancoso-6/
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=89:membros-do-compomus-se-reunem-para-escrever-obra-coletiva-a-cantata-bruta&catid=2:noticias
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 - O segundo movimento do concerto número 21, para 

piano e orquestra, de Mozart.  

Curioso: não o concerto, o andante. Digo “curioso”, porque um de meus ensaios 

ilustrados se chama justamente Em Arte, o Todo é Sempre Menor que sua Melhor 

Parte. E, de verdade:  a segunda parte do concerto número 21 é excepcional. Como 

não sou músico, se, um dia, tiver de fazer o papel de um pianista, num filme, pedi-

rei que me preparem pra tocar isso. Porque nada, nada pode ser mais simples, com 

cada nota – tudo muito esparso – tendo enorme efeito emocional e estético.  

https://www.youtube.com/watch?v=2boBqrQdAas 

Eu só poderia comparar essa peça ao também segundo movimento do Concerto 

número 5 de Beethoven, para piano e orquestra, por sua também lenta e densa, 

intensa beleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=FcTs9s89quM 

Só num ponto eu destoava do grupo. Tenho algum problema de sintonia com al-

guns criadores. Começo este meu poema longo , dizendo 

ao leitor: 

Se não me quer 

                           tudo bem.                                                    

  

      Afinal 

                 também sou louco por arte mas o Guernica não me tem entre seus fãs 

                 nem Machado de Assis e Brahms.      

     

https://www.youtube.com/watch?v=2boBqrQdAas
https://www.youtube.com/watch?v=FcTs9s89quM
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://www.algumapoesia.com.br/poesia2/poesianet231.htm
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://www.algumapoesia.com.br/poesia2/poesianet231.htm
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 Johannes Brahms! Logo a paixão maior do nosso anfitrião, Dr. Paulo Maia! Tan-

to, que pintei  este retrato do alemão pra presenteá-lo . Sim, e 

também o de sua outra devoção, da qual, felizmente, eu compartilhava: Rachma-

ninoff.   

A simplicidade e melancolia imensa dos segundos movimentos de Mozart e 

Beethoven,  mais o nome Johannes, me levam a um instante completamente diver-

so de minha vida. O de quando ouvi pela primeira vez, há coisa de vinte, trinta 

anos, o Erbarme Dich, da Paixão Segundo São Mateus, de... Johann... Sebastian 

Bach. Ao passar do ateliê de pintura para a oficina de cerâmica do amigo Miguel 

dos Santos , vi que, sobre a porta, em lugar do antigo Picasso 

estava .  

- Novo patrono? 

- Esse foi o maior gênio de todos os tempos! 

http://www.migueldossantos.com.br/miguel.aspx
http://jacksonadvocates.net/parshat-vayakhel-the-connection-between-johann-sebastian-bach-and-the-mishkan-tabernacle/
http://casajorge.blog.uol.com.br/
http://www.migueldossantos.com.br/miguel.aspx
http://jacksonadvocates.net/parshat-vayakhel-the-connection-between-johann-sebastian-bach-and-the-mishkan-tabernacle/
http://casajorge.blog.uol.com.br/
http://www.migueldossantos.com.br/miguel.aspx
http://jacksonadvocates.net/parshat-vayakhel-the-connection-between-johann-sebastian-bach-and-the-mishkan-tabernacle/
http://casajorge.blog.uol.com.br/
http://www.migueldossantos.com.br/miguel.aspx
http://jacksonadvocates.net/parshat-vayakhel-the-connection-between-johann-sebastian-bach-and-the-mishkan-tabernacle/
http://casajorge.blog.uol.com.br/
http://www.migueldossantos.com.br/miguel.aspx
http://jacksonadvocates.net/parshat-vayakhel-the-connection-between-johann-sebastian-bach-and-the-mishkan-tabernacle/
http://casajorge.blog.uol.com.br/
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Insistiu tanto, que levei pra casa o LP  , que ouvi pela 

primeira vez na manhã seguinte. Parei o fusca na feira, Ione desceu, fechei os vi-

dros, abri a tampa de plástico do toca-discos , liguei-o  e botei 

a agulha nos sulcos. A entrada do violino foi tão... tranquila, que me recostei no 

assento, fechando os olhos. Mas o que parecia repousante, ganhou angústia e, 

quando a soprano começou a cantar, abri os olhos, e vi  que tudo - a rua, os feiran-

tes, fregueses – era insuportavelmente infeliz. Dias depois transformei isso num 

curta-metragem – O Efeito Iôrran - rodado em Super-8, a bitola da época, filme 

que acredito perdido. Veja que interpretação soberba:   

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M 

Assim, mais uma vez Em Arte, o Todo – A Paixão Segundo São Mateus - é Menor 

do que sua Melhor Parte - o  Erbarme dich. Ainda me lembro da satisfação com  

que o Dr. Paulo Maia buscou num de seus catálogos e, em seguida, tirou da estante 

a Missa da Coroação, de Mozart, regência de von Karajan, gravada na Basílica de 

São Pedro, em Roma. Maravilha, mas ficamos todos mesmerizados, mesmo, foi 

com a química – quase de romance - entre o maestro e sua magistral solista, so-

prano Kathleen Battle  no Agnus Dei. 

https://www.youtube.com/watch?v=VtsBbx1Zfn4 

Veja o que ela – contrastantemente - alcança na cavilosíssima ária Una Voce Poco 

Fa, da ópera Barbeiro de Sevilha, de Rossini.  

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
https://www.youtube.com/watch?v=VtsBbx1Zfn4
http://www.fnac.pt/J-S-Bach-Bach-Paixao-segundo-S-Mateus-3CD-sem-especificar/a52606
http://www.peroladanet.com/toca-disco-antigo/
http://article.wn.com/view/2005/12/25/Vaticano_Basilica_de_Sao_Pedro_lotada_para_a_primeira_Missa_/
http://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo
http://www.fnac.pt/J-S-Bach-Bach-Paixao-segundo-S-Mateus-3CD-sem-especificar/a52606
http://www.peroladanet.com/toca-disco-antigo/
http://article.wn.com/view/2005/12/25/Vaticano_Basilica_de_Sao_Pedro_lotada_para_a_primeira_Missa_/
http://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo
http://www.fnac.pt/J-S-Bach-Bach-Paixao-segundo-S-Mateus-3CD-sem-especificar/a52606
http://www.peroladanet.com/toca-disco-antigo/
http://article.wn.com/view/2005/12/25/Vaticano_Basilica_de_Sao_Pedro_lotada_para_a_primeira_Missa_/
http://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo
http://www.fnac.pt/J-S-Bach-Bach-Paixao-segundo-S-Mateus-3CD-sem-especificar/a52606
http://www.peroladanet.com/toca-disco-antigo/
http://article.wn.com/view/2005/12/25/Vaticano_Basilica_de_Sao_Pedro_lotada_para_a_primeira_Missa_/
http://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo
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https://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo 

E já que falamos do flerte entre ela e Karajan, veja o enlevo total de Marsalis ao 

acompanhá-la com o trompete  no belíssimo Eternal 

Source of Light Divine, de Handel 

https://www.youtube.com/watch?v=YgYVmus2XdY 

 

E é assim que chego a Purcell. Quando vi este filme ,  fui 

surpreendido pela sublime beleza da Música para o Funeral da Rainha Mary, e pela 

inquietação: “Mas já ouvi isso!” Era a abertura de Laranja Mecânica. Kubrick  é 

mestre desses anacronismos que funcionam. Como quando usou o Assim Falava 

Zaratustra – composto por Richard Strauss em 1896 - na abertura de 2001 (  

https://www.youtube.com/watch?v=e-QFj59PON4 ). No Youtube dei com esta ver-

são da criação de Purcell, que mostra quanta emoção e majestade ele conseguiu 

com tão pouco : 

https://www.youtube.com/watch?v=AYELAu9hqdU  

https://www.youtube.com/watch?v=4FwZKjFJ-qo
https://www.youtube.com/watch?v=YgYVmus2XdY
https://www.youtube.com/watch?v=e-QFj59PON4
https://www.youtube.com/watch?v=AYELAu9hqdU
http://www.youtube.com/watch?v=2MuCCbg0k_0
http://cinematix.org/en/movie/262933/England,+My+England-1995
http://www.youtube.com/watch?v=xWRcx9LHBJU
http://www.youtube.com/watch?v=2MuCCbg0k_0
http://cinematix.org/en/movie/262933/England,+My+England-1995
http://www.youtube.com/watch?v=xWRcx9LHBJU
http://www.youtube.com/watch?v=2MuCCbg0k_0
http://cinematix.org/en/movie/262933/England,+My+England-1995
http://www.youtube.com/watch?v=xWRcx9LHBJU
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Essa vinculação música/cinema me faz pensar no quanto Rhapsody in  Blue, de 

Gershwin -  com estreia em 1924, fundindo jazz e música erudita -,  abriu caminho 

para a inesquecível dança com terno, gravata, guarda-chuva  e chapéu, de  Gene 

Kelly , em 1952. A Rhapsody é, talvez, a composição 

mais... cheia de vida que conheço. É ... estonteante, a partir do belíssimo solo de 

clarinete com que começa a obra, como você pode ouvir na abertura genial do 

 de Woody Allen. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrPedKkNsh4   

Eu, bom datilógrafo,  assisti rindo ao concerto A Máquina de Escrever, do ameri-

cano Leroy Anderson – de 1950, bem nesse espírito terno-e-gravata. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aybFpXYA2ZU   

Aliás, os clássicos podem ser bem divertidos. Rossini, o do Una Voce poco Fa, aci-

ma, criou um Dueto dos Gatos – ou Dueto Cômico dos Gatos – para dois sopranos. 

Mas nenhuma das matronas que já vi cantando isso querendo inutilmente causar 

riso, chega aos pés destes dois garotos.  Dê uma olhada. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrPedKkNsh4
https://www.youtube.com/watch?v=aybFpXYA2ZU
https://swishandflicks.wordpress.com/2012/05/06/singin-in-the-rain-music-and-sound-review/
http://becuo.com/manhattan-woody-allen-poster
http://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo
http://www.youtube.com/watch?v=Z2PVlP8bQPU
https://swishandflicks.wordpress.com/2012/05/06/singin-in-the-rain-music-and-sound-review/
http://becuo.com/manhattan-woody-allen-poster
http://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo
http://www.youtube.com/watch?v=Z2PVlP8bQPU
https://swishandflicks.wordpress.com/2012/05/06/singin-in-the-rain-music-and-sound-review/
http://becuo.com/manhattan-woody-allen-poster
http://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo
http://www.youtube.com/watch?v=Z2PVlP8bQPU
https://swishandflicks.wordpress.com/2012/05/06/singin-in-the-rain-music-and-sound-review/
http://becuo.com/manhattan-woody-allen-poster
http://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo
http://www.youtube.com/watch?v=Z2PVlP8bQPU


10 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHNeMcSdBCM 

Voltando a Kubrick. Acho que foi por ver clássicos se tornando trilhas sonoras do 

futuro em seus filmes, que me pareceu encontrar algo semelhante na  primeira 

parte do Concerto Brandenburguês número 3, de Bach, onde existe algo como três 

tentativas de, circulando, entrar numa espécie de buraco negro, o 

 que só vai acontecer aos dois minutos e quarenta e oito segundos 

desta apresentação. https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8,  

Vi isso ampliado na Abertura 1812, de Tchaikóvsky , em que esse 

cerco ao fundo do poço acontece a partir da Marselhesa – Napoleão invadindo  a 

Rússia - , aos 11 minutos e 50 segundos, o vórtice acom-

panhado de tiros de canhões, enquanto se vai descendo, descendo em círculos, até 

que se chega ao limite aos 12:35 quando, imediatamente, irrompe a grande alegria 

cheia de repiques de sinos russos, da vitória. 

https://www.youtube.com/watch?v=UfCPVUQZ-6g 

Volto aos filmes. João Moreira Salles, em seu documentário... perfeito... sobre Nel-

son  Freire , mostra a dívida que nosso grande pianista tem com Guio-

mar Novaes, quando o põe ouvindo - e executando como ela  - a curta e tocante 

Dança dos Espíritos Benfazejos, de Gluck. É um momento único do cinema brasi-

leiro. https://www.youtube.com/watch?v=d8ps8ejs52k&spfreload=1 

E por falar em ouvir  sem ver, tive infância e adolescência sem TV. Ao descobrir as 

óperas, concertos, sinfonias, cantatas, procurava tudo pelo rádio, sempre que po-

dia. Tinha pai, mãe, duas e irmãs e um  irmão disputando os aparelhos, que fica-

https://www.youtube.com/watch?v=QHNeMcSdBCM
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8
https://www.youtube.com/watch?v=UfCPVUQZ-6g
https://www.youtube.com/watch?v=d8ps8ejs52k&spfreload=1
http://www.significadodossimbolos.com.br/busca.do?simbolo=Redemoinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovsky
http://www.saojosedoscampos.com.br/newsprint.php?id=50312&cat=1
http://www.significadodossimbolos.com.br/busca.do?simbolo=Redemoinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovsky
http://www.saojosedoscampos.com.br/newsprint.php?id=50312&cat=1
http://www.significadodossimbolos.com.br/busca.do?simbolo=Redemoinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovsky
http://www.saojosedoscampos.com.br/newsprint.php?id=50312&cat=1
http://www.significadodossimbolos.com.br/busca.do?simbolo=Redemoinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovsky
http://www.saojosedoscampos.com.br/newsprint.php?id=50312&cat=1
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vam ligados o tempo todo. Mas minha mãe reservava para mim a meia hora diária 

que eu tinha para o almoço em casa e, aos sábados à noite, uma hora – sintonizado 

nas emissoras 9 de Julho ou Eldorado. Eu chegava do centro da cidade, onde tra-

balhava no escritório da loja de eletrodomésticos Lauro Miguel & Cia, de sírio-

libaneses, Dona Ermelinda perguntava, botando meu prato, ao me ver entrar, co-

brindo o som do velho rádio Pilot  ligado na sala, o que era espantoso, 

pois parecia que ninguém, fora eu,  ouvia aquilo: 

- Que ária é essa, de que ópera, de quem,  e quem está cantando?  

Eu lavava as mãos respondendo: 

- ... Recondita harmonia, Tosca, Puccini, Mario Del Monaco. 

- ... É o Coro dos Ferreiros, Il Trovatore, Verdi.  

- ... é a Maria Callas no Casta Diva da Norma de Bellini... 

 Callas! Fazia-me bem aquela voz serena, sem marcas de imposta-

ção da maioria das sopranos. 

https://www.youtube.com/watch?v=TYl8GRJGnBY 

Hoje seria impossível aquele quiz show diário.  

 - Ópera, Solha? Non me piace... 

 - Eu gosto muito. Principalmente das de Mozart. 

Sim, a ária A Rainha da Noite é poderosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=TYl8GRJGnBY
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_u650_u_650.html
http://www.serendipity.li/callas.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_u650_u_650.html
http://www.serendipity.li/callas.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_u650_u_650.html
http://www.serendipity.li/callas.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_u650_u_650.html
http://www.serendipity.li/callas.html
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
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https://www.youtube.com/watch?v=lza1RuEg1J0 

Eu estudava pintura à noite, num ateliê anexo a um conservatório musical. Meu 

professor – Flavio Gagliardi – era, também o de um tenor, filho do dono da sorve-

teria em frente, e eu pintava toda noite ouvindo os dós sustenidos do rapaz parru-

do. Quando viajei de Pombal pra Sorocaba em 64, em minhas primeiras férias do 

BB, passei diante do Teatro Municipal de São Paulo 

e vi que o filho do sorveteiro era o Duque de 

Mântua do Rigoletto, de Verdi, em cartaz. Fui conferir a coisa 

e vi o inesperado: a maior ovação para o mais curto recitati-

vo que conheço, o do vilão -  o muito sinistro Sparafucile, algo assim 

, ou assim  -, quando ele se apresentou envolto em rou-

pas negras ao bufão, com sua tremenda voz de baixo fazendo o teatro tremer nas 

bases, na sílaba final: 

- Mio nome... è... Sparafuci.... leeeee!  

https://www.youtube.com/watch?v=lza1RuEg1J0
http://article.wn.com/view/2012/11/11/cecilia_bartoli_i_8217m_going_against_the_diva_cliche_of_bei/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/historia-do-theatro-municipal-de-sao-paulo/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1396728
http://arslyrica.org.uy/artistas/marcelootegui/
http://www.fisis.is/?p=27
http://article.wn.com/view/2012/11/11/cecilia_bartoli_i_8217m_going_against_the_diva_cliche_of_bei/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/historia-do-theatro-municipal-de-sao-paulo/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1396728
http://arslyrica.org.uy/artistas/marcelootegui/
http://www.fisis.is/?p=27
http://article.wn.com/view/2012/11/11/cecilia_bartoli_i_8217m_going_against_the_diva_cliche_of_bei/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/historia-do-theatro-municipal-de-sao-paulo/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1396728
http://arslyrica.org.uy/artistas/marcelootegui/
http://www.fisis.is/?p=27
http://article.wn.com/view/2012/11/11/cecilia_bartoli_i_8217m_going_against_the_diva_cliche_of_bei/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/historia-do-theatro-municipal-de-sao-paulo/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1396728
http://arslyrica.org.uy/artistas/marcelootegui/
http://www.fisis.is/?p=27
http://article.wn.com/view/2012/11/11/cecilia_bartoli_i_8217m_going_against_the_diva_cliche_of_bei/
http://www.brasilcultura.com.br/cultura/historia-do-theatro-municipal-de-sao-paulo/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1396728
http://arslyrica.org.uy/artistas/marcelootegui/
http://www.fisis.is/?p=27
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Trocando e-mails com o poeta e tradutor Ivo Barroso , fiquei saben-

do que também é doido por música erudita e por cinema. A ponto de ir ver parte 

das filmagens do belíssimo Todas as Manhãs do Mundo, de Alan Courneau, quando 

trabalhava na França. Contou-me detalhes do que testemunhara no set, nos arre-

dores de Paris  -  brigas, por exemplo, entre Gérard e Guillaume Depardieu, pai e 

filho que faziam o Marin Marais maduro  e o compositor 

quando jovem , e me esclareceu uma dúvida tremenda: 

- Ivo, quando vi o solo de viola da gamba, em que o jovem Marais é testado pelo 

velho Sainte Colombe ,  fiquei deslumbrado... mas o  mestre 

se recusou a lhe dar aulas, dizendo que ele não era músico! Por que? 

- Despeito. Basta dizer que quem executa a música como se fosse Guillaume De-

pardieu é Jordi Savall, uma sumidade de quem tenho vários discos! Sainte Colom-

be na verdade ficou com ciúme da genialidade do moço. 

Eis o breve solo a que nos referimos:  

https://www.youtube.com/watch?v=MoXrMOsnRVo 

https://www.youtube.com/watch?v=MoXrMOsnRVo
http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/515/Ivo-Barroso.aspx
http://yourmusicpassport.blogspot.com/2011/04/irrepressibles-with-film-tous-les.html
http://www.lettresvolees.fr/quignard/musique.html
http://www.histoire-geo.eu/tous-les-matins-du-monde/
http://toutlecine.challenges.fr/images/film/0008/00088981-tous-les-matins-du-monde.html
http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/515/Ivo-Barroso.aspx
http://yourmusicpassport.blogspot.com/2011/04/irrepressibles-with-film-tous-les.html
http://www.lettresvolees.fr/quignard/musique.html
http://www.histoire-geo.eu/tous-les-matins-du-monde/
http://toutlecine.challenges.fr/images/film/0008/00088981-tous-les-matins-du-monde.html
http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/515/Ivo-Barroso.aspx
http://yourmusicpassport.blogspot.com/2011/04/irrepressibles-with-film-tous-les.html
http://www.lettresvolees.fr/quignard/musique.html
http://www.histoire-geo.eu/tous-les-matins-du-monde/
http://toutlecine.challenges.fr/images/film/0008/00088981-tous-les-matins-du-monde.html
http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/515/Ivo-Barroso.aspx
http://yourmusicpassport.blogspot.com/2011/04/irrepressibles-with-film-tous-les.html
http://www.lettresvolees.fr/quignard/musique.html
http://www.histoire-geo.eu/tous-les-matins-du-monde/
http://toutlecine.challenges.fr/images/film/0008/00088981-tous-les-matins-du-monde.html
http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/515/Ivo-Barroso.aspx
http://yourmusicpassport.blogspot.com/2011/04/irrepressibles-with-film-tous-les.html
http://www.lettresvolees.fr/quignard/musique.html
http://www.histoire-geo.eu/tous-les-matins-du-monde/
http://toutlecine.challenges.fr/images/film/0008/00088981-tous-les-matins-du-monde.html
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Há uma beleza específica na música erudita francesa daquela época. Veja a vitali-

dade desta interpretação do rondó de Indes Galantes, 

 de Rameau: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKvd4tMkFHc 

Todas as Manhãs do Mundo. Que seria do cinema sem a música? O genial docu-

mentário  tem três grandes trunfos: sua visão 

de mundo, sua fotografia magnífica e a trilha sonora – minimalista - de Philip 

Glass. Veja uma amostra de sua música fora do comum neste concerto para violi-

no, executado por um... sax : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdUWPA_AX6o 

Sérgio Leone, ao inovar criando o “faroeste italiano”, deu à luz  uma das obras-

primas do gênero.  Para tanto, contou com uma trilha sonora 

https://www.youtube.com/watch?v=RKvd4tMkFHc
https://www.youtube.com/watch?v=ZdUWPA_AX6o
http://sacrumprofanum.com/pl/7/60/65/galeria-zdjec
http://purelyrob.blogspot.com/2012/08/ok-you-are-now-firing-gun-at-your.html
https://www.pinterest.com/johnmackey451/great-saxophone-album/
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/critica-era-uma-vez-no-oeste/
http://sacrumprofanum.com/pl/7/60/65/galeria-zdjec
http://purelyrob.blogspot.com/2012/08/ok-you-are-now-firing-gun-at-your.html
https://www.pinterest.com/johnmackey451/great-saxophone-album/
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/critica-era-uma-vez-no-oeste/
http://sacrumprofanum.com/pl/7/60/65/galeria-zdjec
http://purelyrob.blogspot.com/2012/08/ok-you-are-now-firing-gun-at-your.html
https://www.pinterest.com/johnmackey451/great-saxophone-album/
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/critica-era-uma-vez-no-oeste/
http://sacrumprofanum.com/pl/7/60/65/galeria-zdjec
http://purelyrob.blogspot.com/2012/08/ok-you-are-now-firing-gun-at-your.html
https://www.pinterest.com/johnmackey451/great-saxophone-album/
http://www.vortexcultural.com.br/cinema/critica-era-uma-vez-no-oeste/
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perfeita – divina! - de  Ennio Morricone.  

https://www.youtube.com/watch?v=bKtKq3OnUfU 

Quanto me soava misterioso, na juventude,  o nome de Miklós Rósza, com suas 

criações para grandes épicos, como ,  e 

. Aliás, minha paixão pela música erudita começou aos 11 anos, 

quando comecei a colecionar uma revista em quadrinhos de grande porte, só de 

épicos, em cuja quarta capa havia, sempre, a reprodução de um quadro célebre e, 

na terceira, o resumo de uma ópera. . Veja a orquestra da 

https://www.youtube.com/watch?v=bKtKq3OnUfU
http://www.freerepublic.com/focus/chat/3257940/posts
http://www.listal.com/viewimage/166895
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ben-hur-movie-poster.jpg
https://www.movieposter.com/poster/MPW-33910/El_Cid.html
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
http://www.freerepublic.com/focus/chat/3257940/posts
http://www.listal.com/viewimage/166895
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ben-hur-movie-poster.jpg
https://www.movieposter.com/poster/MPW-33910/El_Cid.html
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
http://www.freerepublic.com/focus/chat/3257940/posts
http://www.listal.com/viewimage/166895
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ben-hur-movie-poster.jpg
https://www.movieposter.com/poster/MPW-33910/El_Cid.html
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
http://www.freerepublic.com/focus/chat/3257940/posts
http://www.listal.com/viewimage/166895
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ben-hur-movie-poster.jpg
https://www.movieposter.com/poster/MPW-33910/El_Cid.html
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
http://www.freerepublic.com/focus/chat/3257940/posts
http://www.listal.com/viewimage/166895
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ben-hur-movie-poster.jpg
https://www.movieposter.com/poster/MPW-33910/El_Cid.html
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
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BBC executando a trilha sonora do belo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8i1mI-P9Z3s 

 

Mas, embora ache  uma das obras-primas de Ku-

brick, a trilha sonora de Alex North não tem a beleza e força do Spartacus de 

Aram Khachaturian, que você pode aquilatar nesta apresentação do Bolshoi 

 ( veja-a a partir de 9 minutos e 40 segundos, quando o 

herói é apresentado e exprime o desespero de se ver agrilhoado, escravo  

https://www.youtube.com/watch?v=v0VACj3bKCU.  

https://www.youtube.com/watch?v=8i1mI-P9Z3s
https://www.youtube.com/watch?v=v0VACj3bKCU
http://www.youtube.com/watch?v=MSDTV3jSpBY
http://www.cineclick.com.br/lawrence-da-arabia
http://blogdojj.com.br/tag/cinema/
http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=484927
http://www.youtube.com/watch?v=MSDTV3jSpBY
http://www.cineclick.com.br/lawrence-da-arabia
http://blogdojj.com.br/tag/cinema/
http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=484927
http://www.youtube.com/watch?v=MSDTV3jSpBY
http://www.cineclick.com.br/lawrence-da-arabia
http://blogdojj.com.br/tag/cinema/
http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=484927
http://www.youtube.com/watch?v=MSDTV3jSpBY
http://www.cineclick.com.br/lawrence-da-arabia
http://blogdojj.com.br/tag/cinema/
http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=484927
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Ah, os russos! Deslumbrante a música de Prokofiev para o balé Romeu e Julieta, 

principalmente na Dança dos Cavaleiros, quando o casal de jovens se vê pela pri-

meira vez e... perdidamente... se apaixona. Aqui temos duas montagens, que podem 

ser comparadas para se aquilatar o que é o poder da interpretação. Na primeira, o 

espetáculo dos cavaleiros  ganha disparado 

-  https://www.youtube.com/watch?v=vGnuVerNLSA – mas na segunda, Julieta 

 é simplesmente maravilhosa - 

https://www.youtube.com/watch?v=cFkZQ84YDlk 

E que dizer d´ A Sagração da Primavera, de Stravinsky? Absolutamente genial. Há 

muitas outras coreografias dela no youtube, mas a de Pina Bausch é impressionan-

te. Veja este rito de iniciação à sexualidade feminina . 

É chocante a beleza de quando a ternura se detém no momento em que o grupo se 

junta numa potente dança de exorcismo 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOTjyCM3Ou4 

https://www.youtube.com/watch?v=vGnuVerNLSA
https://www.youtube.com/watch?v=cFkZQ84YDlk
https://www.youtube.com/watch?v=NOTjyCM3Ou4
http://article.wn.com/view/2014/02/26/Romeo_Juliet_Robin_Hood_Musicals_Prepping_for_TV_Exclusive/
http://www.ypayonline.com/ypayvideo/detail_videos.php?id=bymJ1_ORQJ0&name=Sergei Prokofiev - Romeo and Juliet No.13: Dance of the Knights
https://acenadadanca.wordpress.com/tag/cafe-muller/
http://rosaantuna.blogspot.com/2013/05/facamos-algo-enquanto-estamos-vivos.html
http://article.wn.com/view/2014/02/26/Romeo_Juliet_Robin_Hood_Musicals_Prepping_for_TV_Exclusive/
http://www.ypayonline.com/ypayvideo/detail_videos.php?id=bymJ1_ORQJ0&name=Sergei Prokofiev - Romeo and Juliet No.13: Dance of the Knights
https://acenadadanca.wordpress.com/tag/cafe-muller/
http://rosaantuna.blogspot.com/2013/05/facamos-algo-enquanto-estamos-vivos.html
http://article.wn.com/view/2014/02/26/Romeo_Juliet_Robin_Hood_Musicals_Prepping_for_TV_Exclusive/
http://www.ypayonline.com/ypayvideo/detail_videos.php?id=bymJ1_ORQJ0&name=Sergei Prokofiev - Romeo and Juliet No.13: Dance of the Knights
https://acenadadanca.wordpress.com/tag/cafe-muller/
http://rosaantuna.blogspot.com/2013/05/facamos-algo-enquanto-estamos-vivos.html
http://article.wn.com/view/2014/02/26/Romeo_Juliet_Robin_Hood_Musicals_Prepping_for_TV_Exclusive/
http://www.ypayonline.com/ypayvideo/detail_videos.php?id=bymJ1_ORQJ0&name=Sergei Prokofiev - Romeo and Juliet No.13: Dance of the Knights
https://acenadadanca.wordpress.com/tag/cafe-muller/
http://rosaantuna.blogspot.com/2013/05/facamos-algo-enquanto-estamos-vivos.html
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- Kaplan, estamos em  1991. 200 anos da morte de Mozart.  

 - É, e estou procurando algo para uma aula em homenagem a ele. 

- Bem, Deus pode até não jogar dados, mas acabo de ler o livro muito louco do 

John Cage  , em cujo prefácio Augusto de Campos diz que o 

Amadeus  criou um sistema em que 176 compassos numerados podem ser utiliza-

dos para uma infinidade de músicas, a partir de constantes sorteios com dois da-

dos.  

 

Kaplan, nessa homenagem, criou com seus estudantes, várias músicas nesse siste-

ma, graças aos 176 compassos que o ex-aluno dele, Eli-Eri , autor das 

trilhas sonoras de minhas peças A bÁtalha de Ol contra o gÍgante FERR e A Verda-

deira Estória de Jesus, lhe mandou do Canadá, onde fazia doutorado. 

Cinco anos depois, Eli-Eri me pediu intervenções em português no réquiem – com 

textos litúrgicos em latim – que pretendia compor. A capa do DVD resultante é um 

http://www.musicabrasilis.org.br/pt-br/compositores/jose-alberto-kaplan
http://cagechancechange.blogspot.com/2010/04/de-segunda-um-ano.html
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=7:eli-eri-moura&catid=12:membros&Itemid=5
http://www.musicabrasilis.org.br/pt-br/compositores/jose-alberto-kaplan
http://cagechancechange.blogspot.com/2010/04/de-segunda-um-ano.html
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=7:eli-eri-moura&catid=12:membros&Itemid=5
http://www.musicabrasilis.org.br/pt-br/compositores/jose-alberto-kaplan
http://cagechancechange.blogspot.com/2010/04/de-segunda-um-ano.html
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=7:eli-eri-moura&catid=12:membros&Itemid=5
http://www.musicabrasilis.org.br/pt-br/compositores/jose-alberto-kaplan
http://cagechancechange.blogspot.com/2010/04/de-segunda-um-ano.html
http://www.ccta.ufpb.br/compomus/index.php?option=com_content&view=article&id=7:eli-eri-moura&catid=12:membros&Itemid=5
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detalhe de quadro meu,  adquirido pela 

Fundação Chalita, de Maceió.  O concerto – impossível não lembrar o equivalente 

mozartiano – eu considero o melhor que ele já fez. De minha parte, o que me per-

manece memorável é o trecho latino: 

Quantus tremor est futurus, 
quando judex est venturus, 
cuncta stricte discussurus! 

Com minha “tradução” em seguida: 

Quanto temor 

No futuro, 

Quando estiver 

Tudo escuro 

E Deus chegar, 

Ódio puro! 

 

Volto ao cinema, porque me lembrei agora do Adagietto da 5ª. Sinfonia de  Mahler 

– a mais... diáfana composição musical que conheço – dando vida aos momentos 

mais pungentes do  Morte em Veneza.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jM0NbWW2JYg 

 

Mas foi a Prof. Ilza Nogueira  que me proporcionou uma das mais gratas 

surpresas, quando, ao me pedir versos para as estações da Via-Sacra, em 2005, 

colocou-os em partituras de Beethoven, Alban Berg, Stravinsky, etc, etc, e... Mah-

ler, com cuja Ressurreição “vestiu” meu último poema do espetáculo. Veja em 

https://www.youtube.com/watch?v=W3hi44QAKNM 

https://www.youtube.com/watch?v=jM0NbWW2JYg
https://www.youtube.com/watch?v=W3hi44QAKNM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623525131-cd-eli-eri-moura-requiem-contestado-1995-_JM
http://cinema.sapo.pt/filme/morte-a-venezia
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623525131-cd-eli-eri-moura-requiem-contestado-1995-_JM
http://cinema.sapo.pt/filme/morte-a-venezia
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-623525131-cd-eli-eri-moura-requiem-contestado-1995-_JM
http://cinema.sapo.pt/filme/morte-a-venezia
http://www.latinoamerica-musica.net/bio/nogueira.html
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A música sacra chega mais vezes à emoção, mesmo para os que não se envolvem 

com a letra que as ampara. O dueto inicial de soprano e contralto 

 do Stabat Mater de Pergolesi, com seu acabamen-

to esmerado, tempo rigorosamente utilizado, é soberbo, soberbo. Veja até 4 minu-

tos e 23 desta gravação https://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4 

 

Vivi grande comoção quando, no final dos anos 80, fui com meu grupo apresentar  

 

  
 

uma de minhas peças  no Festival de Inverno de Campina Grande. Ficamos hospe-

dados em algo como um convento e, de manhã, ao darmos com o refeitório fecha-

do, acabamos entrando na única porta que encontramos aberta. Um dos atores 

localizou uma serafina (harmonium)  , sentou-se ante o te-

clado e, cercado pelo grupo (todos ex-integrantes do coral da UFPB, regido por 

Kaplan e Eli-Eri) começaram a cantar o Ave Verum de Mozart. Um frade que en-

trou apressado, em seguida, tirou as palavras da minha boca: 

- Pensei que fossem anjos!! 

https://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
http://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
http://www.ohta.org.au/confs/Tas/Longford/Longford.html
http://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
http://www.ohta.org.au/confs/Tas/Longford/Longford.html
http://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
http://www.ohta.org.au/confs/Tas/Longford/Longford.html
http://www.youtube.com/watch?v=1SfZJQ7cXV4
http://www.ohta.org.au/confs/Tas/Longford/Longford.html
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Era algo... assim: https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY 

  

Ô, mas há grandes emoções com coisas bem ... terrestres, cotidianas . Cecilia Bar-

toli  arrasa com este solo – Sposa son Disprezzata – da ópera 

Bajazet, de Handel. A frase final – la mia speranza – é indescritível. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_2VS4NFAXU 

 

Mais prosaico: os anos 20, do século XX foram marcados por esta canção – Mack 

the Knife  - Die Moritat von Mackie Messe– da Ópera dos Três 

Vinténs, de Brecht/Weill. https://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ 

 

A propósito: meu único trabalho com Kaplan, depois da Cantata pra Alagamar , foi 

meio estranho, mas me permitiu conhecer o grupo com que faria mais dois espetá-

culos. Ele, que também tem um a ópera com Bertolt, O Refletor, ligou-me uma noi-

te, perto do fim do ano,  dizendo que a UFPB queria o coral -  que ele regia -, can-

tando músicas natalinas nos bairros mais pobres. “Mas já pensou cantar Jingle 

Bell e O Christmas Tree lá em Marés? Não dá pra v. mudar as letras pra alguma 

coisa na linha de Brecht?”  

- Que é que você quer pra amanhã? 

- Noite Feliz. 

- OK. Terá uma Noite Infeliz. 

Fiz isso. 

- E pra amanhã? 

- O Christmas Tree. 

- Vai ter O Triste mais Triste. 

  

Bem, como pôr fim a esse tema infinito?  

https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY
https://www.youtube.com/watch?v=a_2VS4NFAXU
https://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ
http://www.zimbio.com/pictures/qL5OausJ_GU/Kings+College+Choir+Rehearse+Festival+Nine
http://www.vagalume.com.br/cecilia-bartoli/sposa-son-disprezzata.html
http://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ
http://www.zimbio.com/pictures/qL5OausJ_GU/Kings+College+Choir+Rehearse+Festival+Nine
http://www.vagalume.com.br/cecilia-bartoli/sposa-son-disprezzata.html
http://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ
http://www.zimbio.com/pictures/qL5OausJ_GU/Kings+College+Choir+Rehearse+Festival+Nine
http://www.vagalume.com.br/cecilia-bartoli/sposa-son-disprezzata.html
http://www.youtube.com/watch?v=SHFXEPYU0FQ
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  - Sugiro algo – depois dessa overdose de música – que o faça com 

uma cena de filme em que alguém... doido por clássicos... já não os suporte mais. 

 - Existe isso? 

 - Existe. 

 - Clockwork Orange!!! 

 - É, Laranja Mecânica. O velho – que parece Beethoven – 

 tortura o rapaz  que o desgraçou  

e à sua mulher , mas 

que agora está condicionado a odiar o que amava – Ludwig. Tranca-o num quarto 

e põe a Nona Sinfonia a todo volume para enlouquecê-lo. 

http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/AClockworkOrange
http://forumserver.twoplustwo.com/46/sporting-events/hollywood-dynasty-draft-discussion-367943/index803.html
http://cinema.theiapolis.com/movie-1JA1/a-clockwork-orange/gallery/a-clockwork-orange-1096896.html
http://cineclubegr.com/textos/laranja-mecanica-a-clockwork-orange-1971/
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/AClockworkOrange
http://forumserver.twoplustwo.com/46/sporting-events/hollywood-dynasty-draft-discussion-367943/index803.html
http://cinema.theiapolis.com/movie-1JA1/a-clockwork-orange/gallery/a-clockwork-orange-1096896.html
http://cineclubegr.com/textos/laranja-mecanica-a-clockwork-orange-1971/
http://portoemaia.adv.br/equipe/paulo-am%C3%A9rico-maia-de-vasconcelos
http://adkaplan.blogspot.com/2012/04/jose-alberto-kaplan-maestro-y.html
http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/27485_conheca-a-historia-de-um-casal-estrangeiro-que-ama-jp
http://www.wscom.com.br/xeretas/agenda-aberta/id/2820
https://paraibahoje.wordpress.com/2012/07/08/gulliver-marcou-trajetoria-politica-de-ronaldo/
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http://cineclubegr.com/textos/laranja-mecanica-a-clockwork-orange-1971/
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 - Vai ficar ótimo!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xF4GoiTX-M 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xF4GoiTX-M
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136678178646/?type=1
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136834845297/?type=1
https://www.facebook.com/Supergibis/photos/pcb.719137304845250/719136834845297/?type=1

