setembro de 2008

A música acompanha o cinema desde seu
surgimento,

quando

trilhas

sonoras

eram

executadas ao vivo nas salas de projeção. A partir
de 1927, com o advento do filme falado, a música
passa a desempenhar importante papel como
recurso narrativo e dramático nas produções
cinematográficas. Ao longo dos anos, diversas
trilhas sonoras se destacaram e se perpetuaram
no

tempo,

algumas

sobressaindo-se

aos

próprios filmes.
Na série Pocket Trilhas, a música desprende-se da
narrativa e torna-se o centro da ação. Trilhas sonoras
magistralmente criadas para o cinema podem ser
ouvidas e apreciadas ao vivo, tendo como pano
de fundo as imagens das produções para as quais
foram compostas.
Ao investir na diversidade e no intercâmbio de
linguagens, o Banco do Brasil contribui para a
ampliação da percepção do espectador sobre o
rico trabalho de produção musical envolvido na
concepção de um filme, além de homenagear o
trabalho dos músicos e compositores de trilhas
sonoras, muitas vezes desconhecidos do grande
público.
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A música e o cinema são o tema de Pocket Trilhas,
projeto que coloca foco sobre aspectos instigantes
da relação entre o que se vê e o que se ouve... no
escurinho do cinema.
São cinco espetáculos, de 2 a 30 de setembro,
reunindo trinta músicos e arranjadores. Neles,
subverte-se a abordagem convencional: a música
ganha organicidade e assume lugar de destaque,
e as imagens cinematográficas passam a ser pano
de fundo.
Cada

um

dos

espetáculos,

com

diferentes

formações instrumentais, explora um universo
artístico distinto – a música brasileira dos filmes
da Atlântida Cinematográfica da década de 1950;
os musicais e filmes americanos embalados pelas
canções de Richard Rodgers; o excepcional
entrosamento entre os italianos Nino Rota e
Federico Fellini; as trilhas sonoras de Bernard
Herrmann para os filmes de suspense de Alfred
Hitchcock. Ao final, o que se tem é um rico e
diversificado panorama musical que convida o
espectador a ir ao cinema com outros olhos...
e ouvidos.
Trazendo a trilha sonora para primeiro plano
no palco do CCBB esperamos proporcionar
momentos

agradáveis

aos

apreciadores

da

boa música!
Fábio Caramuru
direção artística
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Bernard Herrmann
O dramaturgo do som
por Júlio Medaglia

Desde que comecei a me interessar e a fazer trilhas sonoras
para teatro, cinema ou TV, e já lá se vão mais de uma centena
delas, quis ter em mãos um roteiro cinematográfico de Alfred
Hitchcock, para mim um dos raros diretores que operam com
grande habilidade e criatividade o som no cinema. E isso por
uma razão muito simples. Nos roteiros comuns, recebe-se o
texto falado impresso em forma de coluna numa lauda. Numa
segunda coluna à direita, chamada de rubrica no Brasil, o
autor do texto coloca as indicações sobre a natureza da ação
dramática em que se insere a fala. Conhecendo as trilhas
dos filmes de Hitchcock, tão participantes da ação, sempre
imaginei que seus roteiristas, que, certamente, trabalharam
em estreito contato com ele, pois, além de diretor, foi um
excepcional produtor, deveriam criar uma terceira coluna
com as informações sobre a natureza da música e do som
no entrecho. Não deu outra. Numa de suas biografias que li,
encontrei uma página de um de seus roteiros, com as três
colunas como eu havia imaginado.
Quando se é convidado a compor uma trilha sonora no Brasil
os diretores em geral nos chamam quando o projeto já está
concluído. Aí o diretor manifesta seus desejos em relação à
música, fazemos anotações e cronometramos os fragmentos
para depois acrescentar os comentários musicais. Para Hitch
esse processo seria inimaginável pois, como raríssimos
diretores, para ele a música é um fator narrativo tão
expressivo e rico de informações como o texto e a imagem, e
não um “aditivo” finalizador.
Saber trabalhar com esses três elementos em igualdade de
condições informativas é, a meu ver, a grande arte reveladora
da inteligência dramatúrgica.
Nesse processo no Brasil, a música comparece quase como
um complemento da narração, como um componente para
“lubrificar”, dar maior fluência àquilo que o texto e a imagem
já mostram, ou ressaltar o espírito de algum fragmento. Hitch,
ao contrário, distribui pelos três elementos – fala, imagem e
som – as responsabilidades narradoras a seu bel prazer. Ora
a imagem ganha maior carga informativa, ora o texto, ora a
música. Ora dois, ou, ora os três elementos associados.
Na famosa cena do assassinato no chuveiro no filme Psicose –
para a qual Hitch não queria música, pois confiava inteiramente
na força expressiva das imagens, mas foi convencido por
Herrmann a colocá-la – aquelas “pontadas” dos violinos no
agudo, que se tornaram antológicas como som-símbolo de
terror, são quase uma representação sonora da natureza do
crime, das punhaladas. Eu diria redundantes em relação ao
visual, mas acentuando-o. Aqui música e imagem trabalham
associadas explicitando a idéia – sem texto.
Mas quando Gavin, o enigmático personagem empresário
de Um corpo que cai, exibe à distância Kim Novak - mais
linda que nunca - sua aparentemente doentia mulher a
Scottie (detetive interpretado por James Stewart), no
cruzamento dos olhares de ambos, ele coloca uma música
tão glamourosa e envolvente, romântica, mesmo, que, de
imediato, o espectador imagina o futuro da trama, ou seja,
um relacionamento amoroso entre ambos.
Quando, no mesmo filme, Kim Novak passeia de carro na
Baia de São Francisco, a situação é inversa. Até então nada
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de “muito forte” havia ocorrido e a música sugere aqui um
efeito psicológico contrário àquilo que a imagem exibe.
Perseguindo Madeleine há algum tempo e já imaginando
fatos graves a ocorrer, o detetive Scottie a segue de perto
e nervoso. A música de Hitch aí apronta um disfarce. Ela é
descontraída e comparece, não para “rechear” a tensão do
detetive, mas para desarmar o possível suspense na mente
do espectador, para que ele não imagine acontecimentos
“fortes” futuros. Assim, o diretor consegue guardar a
expectativa da platéia apenas para o momento final da cena,
resultando numa surpresa maior, a tentativa de suicídio de
Madeleine. Quando ela se atira nas águas, a música então
“desaba” em forte impacto trágico-dramático.
Mas, se Hitchcock, com a música de uma cena antecipa ao
espectador um fato futuro, o do relacionamento de Madeleine
com Scottie, e na outra ele desarma a expectativa da platéia,
para guardar a emoção para o impacto final, não significa
que ele “minta” com a trilha. Apenas conduziu como quis,
com a semântica do som, a capacidade de compreensão, o
raciocínio do espectador.
E a prova de que ele não mente com a trilha, vem logo
depois, no mesmo Um corpo que cai, filme apontado pela
totalidade dos críticos como um dos maiores da história
da sétima arte. Após o julgamento e absolvição do detetive
pela morte de Madeleine, seu marido Gavin, o empresário
autor da trama macabra, vai a James Stewart e o agradece
emocionado por seu trabalho realizado na tentativa de
salvar sua mulher do suicídio. Essa cena poderia ter uma
música comovente ressaltando ainda mais a forte emoção do
personagem. Mas não há música na cena. E isto porque se
Hitchcock a colocasse, faria com que o espectador também
se emocionasse e acreditasse no depoimento sofrido do
empresário. Hitch, se apoiasse a cena com música, estaria
referendando a cena emotiva de Gavin. Ocorre, porém,
que essa morte é uma farsa, os personagens, na hora do
assassinato, foram trocados e Kim Novak não era a verdadeira
mulher, algo que só se descobre mais tarde. Ou seja: Hitch
coloca todos os dados corretamente para que o espectador,
no final do filme, não o acuse de tê-lo ludibriado com uma
falsa cena de emoção.
Essa imensa capacidade de Hitchcock de operar com a música
com a mesma habilidade que a maioria dos outros bons
diretores operam a imagem e o texto, só foi possível, porém,
graças à maestria de seu grande colaborador, o compositor
Bernard Herrmann, que fora descoberto para Hollywood por
outro gigante do cinema, Orson Welles.
Herrmann nasceu em Nova York, em 1911, formou-se na
Juilliard School dessa cidade e já aos 20 anos tinha sua
própria orquestra, a The New Chamber Orchestra. Com ela
já prestou um grande serviço à cultura musical americana,
revelando obras de Charles Ives, o maior revolucionário da
música daquele país cuja obra ficou esquecida por décadas.
Mas, alem de desenvolver uma carreira de compositor,
arranjador e agitador cultural, Bernard Herrmann foi trabalhar
na rádio CBS, onde aprendeu o artesanato da manipulação
sonora, ou seja, a conhecer a capacidade feiticeira do som de
influenciar a mente das pessoas. Escrevendo diariamente, a
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toque de caixa, fragmentos sonoros, as chamadas vinhetas,
assim como sonoplastia para peças radiofônicas, Herrmann
preparou-se para o primeiro grande momento de sua carreira,
quando, juntamente com Orson Welles parou a cidade de
Nova York ao radiofonizarem a Guerra dos Mundos de
H. G. Wells.
Com a ida de Orson Welles para Hollywood em 1941, para
realização de seu antológico filme Cidadão Kane, Herrmann
foi convidado para fazer a trilha. Foi aí que, na década seguinte
iniciou sua colaboração com Alfred Hitchcock, outro grande
inventor do cinema que, depois de brilhante carreira na
Inglaterra, cheia de inventividade, se mudou para Hollywood
onde realizou alguns dos maiores filmes da história.
De sua relação com Bernard Herrmann podemos citar os
filmes O terceiro tiro (55), O homem errado (56), O Homem
que sabia demais (56), Um corpo que cai (58), Intriga
internacional (59), Psicose (61), Os pássaros (63) e Marnie,
confissões de uma ladra (64).
Existe um outro grande filme de Hitchcock dessa fase
americana, O ladrão de casaca. Grande em todos os
sentidos. Menos em um: sua trilha sonora é absolutamente
inexpressiva. A razão? Não foi feita por Bernard Herrmann, o
maior dramaturgo do som cinematográfico.
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Bernard Herrmann e Hitchcock
2 de setembro

13h e 19h30

Adail Fernandes
flauta Renato Kimachi
clarinete Tiago José Garcia
piano Vera Vacaro
violinos David Graton e Ricardo Takahashi
viola Renato Bandel
violoncelo Ricardo Fukuda
contrabaixo Sérgio de Oliveira
arranjos

Marnie, confissões de uma ladra Marnie 1964
Marnie
Marnie theme
The dial
The drawer
Romance
The drawer # 2
Departure
The hunt

Intriga internacional North by Northwest 1959
Um corpo que cai Vertigo 1958
Prelude
Carlotta’s portrait
The dream
Goodnight

O terceiro tiro The trouble with Harry 1955
Psicose Psycho 1960
Prelude
Marion
Temptation
The madhouse
The peephole
The murder
The office
Phone booth
The stairs
The hill
The cellar
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Psycho 1960

Psycho 1960

Marnie 1964

Marnie 1964

Vertigo 1958

Vertigo 1958

The trouble with Harry 1955

The trouble with Harry 1955
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Nino Rota e Federico Fellini
Parceria única
por Fábio Caramuru

"Não hesito em afirmar que Nino Rota foi o mais precioso
colaborador que tive, pois entre nós estabeleceu-se
imediatamente uma completa e total harmonia. Ele possuía
uma imaginação geométrica, uma abordagem musical que
atingia as esferas celestiais. Ele não precisava ver as imagens
dos meus filmes para criar sua música. Quando lhe perguntava
sobre as melodias que tinha em mente, para comentar uma
seqüência ou outra de um filme, eu me dava conta de que ele
não se preocupava nem um pouco com imagens. Seu mundo
era interior e a realidade não tinha como penetrá-lo."
Essas palavras de Federico Fellini (1920-1993) revelam a
dimensão da parceria artística entre o cineasta e o compositor
Nino Rota que, embora tenha colaborado também com
outros importantes diretores de cinema, tais como Luchino
Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola, teve com
Fellini um entrosamento único e duradouro. Rota criou as
trilhas sonoras para os 15 filmes de Fellini realizados entre
1952 e 1979, ano em que faleceu.
Nino Rota, nascido em Milão em 1911, foi menino prodígio em
uma família de forte tradição musical. Seu primeiro oratório,
L'infanzia di San Giovanni Battista, foi apresentado em
Milão e em Paris quando o compositor tinha apenas 11 anos
de idade.
No início da década de 1930, estimulado pelo maestro Arturo
Toscanini, o compositor passou uma temporada nos Estados
Unidos como bolsista do Curtis Institute, onde aperfeiçoouse em regência e composição. Voltando à Itália, formou-se
em Literatura na Universidade de Milão e tornou-se diretor
do Conservatório de Bari, cargo que exerceu até o final
da vida.
Na década de 1940 começou a compor trilhas para diversos
filmes. Sua associação com Fellini teve início em 1952, com a
trilha do filme Lo sceicco bianco.
Rota foi um compositor versátil; escreveu cerca de 150 trilhas
para cinema e ainda uma consistente série de obras para
piano, coral, orquestra, música de câmara, balé e ópera.
Lo sceicco bianco (1952), lançado no Brasil com o título
Abismo de um sonho, marca o início da colaboração artística
entre Nino Rota e Federico Fellini. Conta a história de um
casal em lua de mel em Roma, cuja esposa é obcecada por seu
ídolo, o xeque branco, um herói de fotonovela interpretado
pelo ator Alberto Sordi. Ela desaparece para encontrá-lo,
em busca de um mundo maravilhoso de aventura e fantasia,
mas decepciona-se com o caráter do xeque, constatando
que sua fantasia estava muito distante da realidade. O tema
musical inicial, uma marcha bem-humorada, aparece logo na
apresentação dos letreiros do filme. Segue-se um interlúdio
de caráter épico que se transforma em uma valsa romântica,
lembrando muito o estilo musical dos temas românticos
compostos por Charles Chaplin para alguns de seus filmes.
Noites de Cabíria (Le notti di Cabiria, 1957), estrelado
por Giulietta Masina e Amedeo Nazzari, retrata de forma
sensível a vida de uma prostituta sonhadora e ingênua,
constantemente enganada pelos homens que conhece. A
produção ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, além
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do prêmio de melhor atriz para Masina no Festival de Cannes.
A trilha musical original de Cabíria tem três partes distintas:
inicia-se com uma canção orquestral romântica tipicamente
italiana, que aos poucos vai adquirindo um tom etéreo e
onírico, com um marcante solo de flauta transversal, seguido
de um tema alegre ao estilo do jazz de New Orleans.
A superprodução de 1976, Casanova de Fellini (Il Casanova
di Federico Fellini), rica em cenários, figurinos e figuras
grotescas, narra a história do lendário conquistador Giacomo
Casanova (1725-1798), em suas aventuras por diversos locais
da Europa do Século XVIII. A trilha traz temas interessantes,
a começar pela música de abertura do filme, lenta e
perturbadora, cuja mecanicidade de construção causa uma
sensação de inexorabilidade. O segundo tema – L'uccello
magico a Dresda (A ave mágica em Dresden) – aparece
nos momentos em que Casanova seduz suas amantes.
Nessas cenas, os atos sexuais têm um estranho ritual: são
presenciados por uma ave mecânica dourada, ao som da
música rítmica, divertida e acelerada, criada especialmente
para a situação. Há também uma música composta com
elementos dos estilos barroco e clássico, Intermezzo della
mantide religiosa (Intermezzo do louva-a-deus), que
aparece de diferentes formas: em uma bizarra encenação
protagonizada por um nobre da corte francesa, tocada por
um duo de cravo e violoncelo e, no final do filme, em uma
cena na qual Casanova dança de forma patética com uma
boneca mecânica. A esse tema, sobrepõe-se em contraponto
a melodia de abertura do filme.
Satyricon, de 1969, é uma livre adaptação da obra homônima
escrita em prosa e verso por Gaius Petronius, narrando de
forma fragmentada as diversas situações pelas quais passam
os personagens Encolpio e Ascilto na Roma do Século I.
O filme aborda com ousadia para a época questões sobre
a sexualidade masculina. Na trilha sonora, Rota faz uso
de elementos eletrônicos e percussivos, além de criar um
sóbrio solo de música modal na cítara, remetendo ao estilo
essencial da música da época. O tema é também cantado pelo
personagem Gitone, quando os protagonistas encontram-se
aprisionados em uma grande embarcação.
Talvez o mais luminoso dos filmes de Fellini, Julieta dos
espíritos (Giulietta degli spiriti, 1965) foi seu primeiro
longa-metragem realizado em cores. Nessa viagem onírica
multicolorida Fellini promove um excepcional desfile
de personagens femininas exuberantes, numa profusão
de chapéus, lenços, véus e túnicas esculturais – em uma
produção impecável de figurinos e cenários. Tudo isso
em contraponto com o recato da protagonista Giulietta,
interpretada pela atriz – e esposa de Fellini – Giulietta
Masina, que se vê diante de um mundo interior atormentado
por grandes conflitos. Nesse filme é possível antever muito
do imaginário feminino que passaria a ser explorado duas
décadas mais tarde pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar.
O tema principal, um leve e descompromissado tema
jazzístico com sotaque italiano, mescla seqüências melódicas
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de caráter impressionista, ao estilo de Claude Debussy. No
arranjo original, Rota usa o recurso de timbres distorcidos
de órgão, traduzindo com simplicidade o clima perturbador
emanado dos olhares expressivos de Giulietta.
Os Palhaços (I clowns), de 1970, é um misto de documentário
com ficção produzido originalmente para a televisão italiana.
O próprio Fellini aparece como um dos personagens, no
papel de um diretor de cinema que lidera uma equipe que
viaja pela Itália e pela França para resgatar a história do circo,
entrevistando alguns importantes palhaços do passado. A
música, composta de temas interligados em colagem sonora,
surge logo no início do filme, anunciando as diversas atrações
do circo, servindo de trilha sonora para alguns dos mais
familiares números circenses. A trilha traz também algumas
composições de Schubert, Wagner e Charles Chaplin, além
de recorrer a recriações de temas explorados em produções
anteriores, como a música La tromba di Polydor (La dolce
vita) e temas de Lo sceicco bianco e de Otto e mezzo. Fellini
reintroduz o ícone Anita Ekberg, escalando mais uma vez
para o elenco a atriz de La dolce vita e de Le tentazioni del
Dottor Antonio.
Oito e meio (Otto e mezzo, 1963) conta a história de Guido,
um cineasta interpretado por Marcello Mastroianni, que se
prepara para realizar um filme. Aos 43 anos de idade, passa por
uma séria crise existencial e um sério bloqueio de criação. O
filme transcorre em clima de grande tensão emocional, com
aparições e falas simultâneas de personagens do presente
e do passado, assombrando o protagonista. O título Oito e
meio é uma referência à carreira do próprio Fellini, que até
então havia dirigido sete longas-metragens e dois episódios.
O filme seguinte seria assim considerado seu "meio-filme".
A produção ganhou dois Oscar: melhor filme estrangeiro e
melhor figurino. A música de Rota é bem diversificada. O
tema principal – La passerella de addio – é uma marcada
marcha circense, executada no final do filme por uma banda
de metais, quando todos os personagens que passaram
pela vida de Guido dançam juntos em um picadeiro. Há
também uma colagem de contrastes musicais interligados:
cemitério, cabaré alemão, twist dançante, tema de jazz band,
tema circense.

Embora conte com um elenco de primeira grandeza, como
Broderick Crawford, Giulietta Masina e Richard Basehart,
o comovente drama A trapaça (Il bidone, 1955), ainda
permanece relativamente obscuro para o grande público.
Narra a história de um grupo de amigos que aplica golpes
na praça. O mais criativo deles consiste na simulação da
descoberta de um tesouro em remotas propriedades de
camponeses simples e ingênuos – o personagem principal,
Augusto, vestido de monsenhor, acaba convencendo as
vítimas a lhes entregar dinheiro em troca do falso tesouro
encontrado. No filme, é curioso notar que em uma cena
que se passa dentro de um cinema o tema que soa na tela é
aquele de Lo sceicco bianco, realizado três anos antes pela
dupla Fellini/Rota.
Em Roma (1972), Fellini tece múltiplas sobreposições entre
passado e presente, mito e realidade, retratando de forma
não-linear as diversas faces da Cidade Eterna. O tema modal
principal criado por Nino Rota, apresentado logo no início,
remete aos primórdios da cidade, a Roma mitológica. A
melodia aparece transformada diversas vezes ao longo de
todo o filme. Outros temas explorados pelo compositor são
uma tarantela tipicamente italiana (Trasteverina) e uma
música pomposa, que acompanha uma das cenas mais hilárias
do filme: um insólito desfile de moda que apresenta as mais
novas tendências para a indumentária do clero católico. No
filme Nino Rota revisita-se mais uma vez: da mesma forma
que ocorre em Il bidone, insere o tema musical de Lo sceicco
bianco em uma cena que se passa dentro de um cinema. Traz
de volta também alguns fragmentos do tema principal de La
dolce vita e elabora uma criativa variação sobre o Bolero
de Maurice Ravel para uma cena de dança. Tem também
verdadeiro efeito de trilha sonora o ruído agressivo das
motos fazendo o tour dos monumentos históricos de Roma
no fechamento do filme.
A estrada da vida (La strada), de 1954, protagonizado
por Giulietta Masina no papel de Gelsomina e por Anthony
Quinn como Zampanò, é considerada pelos críticos uma das
grandes obras-primas do cinema moderno. O filme rendeu a
Fellini cerca de 50 prêmios e reconhecimento internacional.
Nele é retratado o mundo do circo, algo que seria recorrente
ao longo de toda a produção cinematográfica do cineasta.
A famosa trilha de Rota tem um tom marcadamente
melancólico.
Ganhador do Leão de Ouro do Festival de Veneza em 1954,
Os boas-vidas (I vitelloni, 1953) narra uma conturbada
história de amor entre o mulherengo Fausto Moretti e sua
esposa Sandra Rubini. A melodia, inicialmente romântica,
bem característica das canções napolitanas, concatena-se
subitamente com um tema binário ao estilo dos musicais
da Broadway.
Ensaio de orquestra (Prova d’orchestra, 1979) traz aspectos
da conturbada relação profissional entre os membros de
uma orquestra e um regente alemão durante um ensaio
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gravado para a TV em uma capela medieval romana. Músicos
e o maestro são entrevistados, dando depoimentos sobre as
peculiaridades de seus instrumentos e questões relativas à
profissão. A trilha exprime com humor e criatividade o clima
tenso do filme, explorando a bitonalidade em uma valsa,
fazendo caricaturas de diversos clichês comuns na execução
da música orquestral tradicional, sobretudo no divertido
Galope. Foi a última colaboração entre Fellini e Nino Rota,
que faleceu no ano de lançamento do filme.
Ganhador a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1960,
A doce vida (La dolce vita) mostra um ciclo emblemático
de sete dias e sete noites na vida de um repórter em Roma.
Ele cobre acontecimentos sensacionalistas como visões
religiosas, fatos sobre a decadente aristocracia, a vida de
estrelas de cinema. A música principal, uma das mais famosas
de Nino Rota, oscila entre dois temas principais interligados:
ora alegre e melódico, ora nostálgico. O primeiro tema é
subdividido em oito compassos que se repetem ao estilo
pergunta e resposta. A constante oscilação de climas musicais
contrastantes remete o ouvinte a uma mescla de sensações,
que vai da realidade para um plano de distanciamento,
onírico, de reminiscências. A esses dois temas, Rota acopla
um recorte de blues lento e sensual, originalmente tocado
ao saxofone, com acompanhamento de órgão. A música La
tromba di Polydor, uma valsa melancólica, aparece no filme,
tocada por um palhaço em solo de trompete, na cena em que
o protagonista interpretado por Marcello Mastroianni vai a
um cabaré de Roma acompanhado de seu pai, apresentando-o
a uma dançarina da casa. O casal acaba dançando ao som
desse tema. No filme, é marcante a primeira participação da
atriz sueca Anita Ekberg na obra felliniana, no papel de uma
famosa atriz americana que visita Roma.
Boccaccio '70, de 1962, é um filme com quatro episódios,
dirigidos respectivamente por Mario Monicelli, Fellini, Luchino
Visconti e Vittorio de Sica. As tentações do Doutor Antonio
(Le tentazioni del Dottor Antonio), o segundo deles, tem
como personagem principal Antonio, um moralista de meiaidade que fica extremamente perturbado com a instalação
de um outdoor em uma praça em frente ao seu apartamento.
A propaganda exibe a imagem sensual e exuberante da atriz
Anita Ekberg, numa revisitação de Fellini à personagem Sylvia
de seu filme anterior, La dolce vita. Desta vez, a atriz aparece
recostada em um divã em pose provocativa, bebendo um copo
de leite – o produto anunciado no outdoor. Camuflado em
sua postura excessivamente moralista, Antonio faz de tudo
para combater seus instintos, chegando ao delírio completo
nas tentativas desesperadas de banir da praça pública e de
sua mente a figura tentadora da mulher que o atormenta. É
interessante notar que aqui também o filme La dolce vita é
revisitado musicalmente por Rota, que desenvolveu a partir
de uma citação do tema principal daquele filme uma variação
musical, cantada por crianças – a satírica Bevede più latte
(Beba mais leite) –, acompanhada por uma banda de músicos
ao estilo de New Orleans. Bevede più latte é o slogan do
polêmico outdoor, cujo momento de chegada na praça é
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festejado por uma eufórica multidão de crianças, passantes,
operários, escoteiros e seminaristas.
Talvez o filme mais popular de Fellini, Amarcord (1973) é
um tocante tributo do diretor a Rimini, sua cidade natal. A
ação se passa na década de 1930, mostrando o cotidiano de
diversas personagens ao longo de um ano. A trilha traduz
com intensidade o sentimentalismo italiano, principalmente
no envolvente tema da personagem Gradisca, que se tornou
um dos mais famosos de Nino Rota. O misto de tango e bolero
Le manine di primavera (Plumas de primavera) é tocado
no final do filme por um acordeonista cego no casamento
de Gradisca, enquanto uma estranha e divertida chuva de
plumas cai sobre o local da cerimônia.

13

Nino Rota e Fellini
9 de setembro

13h e 19h30

Adail Fernandes
acordeom Toninho Ferragutti
clarinete Tiago José Garcia
flauta Renato Kimachi
piano Vera Vacaro
violinos Betina Stegmann e Nelson Rios
viola Estela Ortiz
violoncelo Júlio Cerezo Ortiz
contrabaixo Sérgio de Oliveira
arranjos

Abismo de um sonho Lo sceicco bianco 1952
Noites de Cabíria Le notti di Cabiria 1957
Casanova de Fellini Il Casanova di Federico Fellini 1976
Satyricon de Fellini Satyricon 1969
Julieta dos espíritos Giulietta degli spiriti 1965
Os palhaços I clowns 1970
Oito e meio Otto e mezzo 1963
A trapaça Il bidone 1955
Roma de Fellini Roma 1972
A estrada da vida La strada 1954
Os boas-vidas I vitteloni 1953
Ensaio de orquestra Prova d'orchestra 1979
A doce vida La dolce vita 1960
Boccaccio '70 - As tentações do Doutor Antônio Boccaccio '70 - Le tentazioni del Dottor Antonio 1962
Amarcord Amarcord 1973
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Amarcord 1973

La dolce vita 1960

Le notti di Cabiria 1957

Le tentazioni del Dottor Antonio 1962

Il Casanova di Federico Fellini 1976

La dolce vita 1960

Lo sceicco bianco 1952

Il Casanova di Federico Fellini 1976
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As chanchadas da Atlântida
por Zuza Homem de Mello

Não havia hipótese de um programa de cinema no Centro
Novo da cidade, a Cinelândia de São Paulo, ser completo sem
um lanche bom e barato. As opções mais à mão eram o Jeca e
o Juca Pato, nas duas valiosas esquinas da avenida São João,
com a Dom José de Barros e com a Ipiranga. O mais original
dentre esses dois e outros tantos era o Salada Paulista, um
restaurante movimentadíssimo cujo segredo do sucesso
estava no atendimento rápido, no máximo dois minutos
depois da encomenda, e na deliciosa salada de batatas com
salsicha servidas a jato ao lado de um chopp bem tirado.
Com um detalhe: comia-se de pé à volta do imenso balcão
de mármore branco sobre o qual os garçons anotavam seu
pedido a lápis. Pode haver algo que mais orgulhasse os
pressurosos cidadãos da Paulicéia? Pode. O Ipiranga, um
pouco mais próximo da São João.
O Cine Ipiranga, inaugurado em abril de 1943, era o templo
cinematográfico. Que me desculpem os fãs do Marabá,
na calçada oposta. Suas colunas imensas e retangulares
alcançavam uma marquise majestosa à altura do terceiro
andar do edifício vizinho, Hotel Excelsior. No seu imenso
hall de entrada podia-se escolher entre a platéia, o balcão e
o que havia de mais chic na cidade, o pullman do Ipiranga
cuja pompa fazia jus ao preço mais elevado. A começar pelo
acesso. Para atingi-lo não se subia como qualquer mortal
pelas escadarias que se cruzavam sem nunca se encontrarem,
mas pelo elevador privativo que no ponto final abria suas
portas para a ante-sala do prazer, privilegiadamente acima do
piso do balcão. Bem espaçadas entre as fileiras, as poltronas
de veludo eram amplas, macias e confortáveis. O mais
puro luxo.
Antes da sessão um organista tocava 5 ou 6 músicas sob um
concentrado foco de luz do teto, depois agradecia os aplausos
e sumia na parede com órgão e tudo. À meia-luz, soava
então o solene gongo enquanto se abriam vagarosamente
as cortinas de veludo bordô desvendando a tela branca
com pingos de prata onde se iniciava a projeção das cineatualidades nacionais, eventualmente do A. Botelho ou do
Milton Rodrigues. Seguia-se o noticiário cinematográfico
internacional, depois um trailer – não mais que um – e,
finalmente, o prato principal.
Era no Ipiranga que eu assistia ano após ano a maioria dos
filmes musicais da Atlântida, companhia privada e carioca
fundada em 1941 conhecida pelas chanchadas e que desejava
ser Metro-Goldwin-Meyer do Brasil. Aliás, nem me lembro
de ter ouvido ou dito a palavra chanchada, que certamente
já existia. Para meninos como eu, esses eram os filmes da
música popular brasileira, os filmes do Carnaval, dos cantores
do Rádio que nunca víamos, eram as impagáveis graças do
Oscarito e Grande Otelo, era a beleza vestal da Eliana, a classe
do Anselmo Duarte, o olhar maligno do Lewgoy, a provocação
dos requebros daquela rumbeira infernal, as desejadas
pernas das modelos, as espetaculares boates inatingíveis
para nosso bolso, eram o planeta da alegria e da música que
descendia do teatro de revista. Era o cinema brasileiro em
preto-e-branco que chegava anualmente no começo do ano
a São Paulo aumentando em progressão geométrica o desejo
de conhecer um lugar maravilhoso, o Rio de Janeiro.
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Não via desvantagem alguma em relação aos filmes que assistia
ali pertinho, no Cine Metro da avenida São João. Tampouco
sentia falta do glorioso Technicolor. Os filmes da Atlântida
eram a excitação para o Carnaval que se aproximava. Depois,
muito depois, é que compreendi: as chanchadas eram, sim,
o cinema de um povo brasileiro nos anos 50.
Sua fórmula era infalível, segundo Sérgio Augusto autor do
livro Este mundo é um pandeiro: “uma intriga policialesca
com interpolações românticas, gaiatas e musicais, em que o
Bem e a alegria sempre triunfavam sobre o Mal e a rabugice. Seu
humor mais ingênuo encantava as crianças, seu humor mais
malicioso divertia os adultos e seus interlúdios românticos e
musicais fechavam o círculo da sedução familiar”.
Nas chanchadas da Atlântida, cuja abertura clássica era um
chafariz jorrando água para o alto, a imperfeição técnica
não nos incomodava. Nem às garotas que suspiravam com
os galãs Anselmo Duarte e Cyl Farney, nem aos marmanjos
que desejavam uma namoradinha de cabelos como Adelaide
Chiozzo, de sorriso e covinha como Eliana, nem até aos
próprios pais que, ao nosso lado, riam de se arrebentar com
Oscarito e Grande Otelo.
Quanto terminou Aviso aos navegantes já conhecia algumas
músicas do reinado de Momo do ano, que seriam repetidas
depois nos programas de auditório e, às vésperas do
Carnaval, decoradas através das letras publicadas nos jornais.
Um esquema de aguar a boca dos marqueteiros. “Tomara
que chova, três dias sem parar....” No Carnaval de 1951 a
marchinha Tomara que chova, que foi premiada no concurso
do Departamento de Turismo, abordava um tema que era tiro
e queda: a falta de água no Rio. Foi gravada pelos Vocalistas
Tropicais e apresentada nesse filme pela queridíssima rainha
do rádio. Ela mesma, a que se vê é Emilinha Borba, a eterna
rival de Marlene, com sua indefectível pinta sob o canto
esquerdo da boca cantando atrás de uma cortina de chuvinha
mixuruca rente à lente da câmara, numa cena que sugeria
Gene Kelly em Cantando na chuva. As chanchadas tinham
sempre um olho nos musicais de Hollywood.
Dirigido por Watson Macedo, Aviso aos navegantes foi a
chanchada filmada em 1950 com um elenco quase idêntico à do
ano anterior, Carnaval no fogo: Oscarito e Grande Otelo, José
Lewgoy (no papel do bandido, um espião que se fazia passar por
mágico), Anselmo Duarte (o mocinho, oficial de bordo), Eliana
(a mocinha, estrela de show) Adelaide Chiozzo (eterna amiga e
confidente da mocinha), o pianista Bené Nunes, a orquestra de
Ruy Rey, a rumbeira Cuquita Carballo, praticamente o mesmo
time, só o local da trama foi substituído pelo navio Uruguay
da Moore-McCormack viajando de Buenos Aires para o Rio.
Era o de menos. O que valiam eram as músicas. Jorge Goulart
mostra ser de longe o melhor cantor das chanchadas (na
marcha Sereia de Copacabana), os Quatro Ases e um Coringa
de terno branco cantam a Marcha do caracol, Adelaide toca
corneta com Eliana rufando o tambor, ambas com boné de
marinheiro em Valdemar é um recruta, Oscarito travestido de
bebê chorão, de fralda, touca e chupeta no berço, abafa com
a Marcha do neném e ainda travestido, desta vez de rumbeira
sensual, deixa sua marca em Toureiro de Cascadura: “Soy um
torero avacalhado / sou natural de Cascadura....”

Zuza Homem de Mello

Para quebrar a monotonia do reinado de Momo, eram
intercalados números musicais de sucesso: Beijinho doce,
uma valsinha caipira, de colher para a sanfoneira Adelaide
Chiozzo cantar com Eliana ao violão; o Concerto nº 1 para
piano de Tchaikovsky, onde Bené Nunes caprichava na
pseudo-técnica que impressionava os incautos até a metade
do número quando o estilo clássico se convertia num samba
rasgado para o casal de malandros exibir passos acrobáticos;
Oscarito fazia uma imitação da rumbeira Cuquita Carballo
em Na Candelária e o afeminado Ivon Cury se retorcia todo
no C’est si bon, canção francesa em que se especializou
com destaque.
O final de Aviso aos navegantes, quando o transatlântico
chega à Baía de Guanabara, se dá ao som de Rio de Janeiro
de Ary Barroso com o mais inexpressivo dos cantores de
sucesso da Rádio Nacional, Francisco Carlos, apelidado
“El broto”. Até hoje não consigo captar o segredo de seu
êxito passageiro.
Como as chanchadas tinham o olho em Hollywood, o
documentário Assim era a Atlântida, dirigido por Carlos
Manga, foi inspirado no That’s entertainment que reproduzia
cenas memoráveis alinhavadas pelos astros do estúdio da
Metro. No Brasil, Anselmo Duarte, Cyl Farney, José Lewgoy,
Inalda, Fada Santoro, Adelaide Chiozzo, Norma Bengell,
Grande Otelo e Eliana recordam felizes e bonitos os tempos
do que consideram uma família, a Atlântida.
No início do documentário surge o mais badalado pianista na
fronteira entre o clássico e o popular, Bené Nunes, iludindo
como sempre o público mais ingênuo. O “sub José Iturbi”,
como foi qualificado corretamente por Sérgio Augusto,
ataca o célebre Jalousie, os bailarinos entram saltitantes
pelo jardim e o tango também vira um samba na versão
interpretada por Eliana. Originalmente era um dos números
do filme Carnaval no fogo.
O samba-canção Franqueza ficou tão identificado com
a cantora Maysa que é comum julgá-lo de sua autoria. É
do campineiro Denis Brean e seu fiel parceiro Osvaldo
Guilherme. O documentário é interpretado por Odete Lara

que não era rigorosamente cantora mas fazia uma figura
muito bonita e sensual. É acompanhada pela orquestra de
um grande músico, o trombonista Raul de Barros.
Os números musicais de Carnaval Atlântida, a chanchada de
1952, foram dirigidos por Carlos Manga no estilo de que nunca
negou ser um admirador incondicional, o hollywoodiano.
Ao dirigir Dick Farney nessa estréia, fê-lo descer uma
monumental escada enquanto canta lindamente um de seus
grandes sucessos, o samba-canção de José Maria de Abreu
Alguém como tu. Se Dick era um cantor excepcional, seu
irmão Cyl Farney não tinha para isso o menor pendor. Não
é de se admirar que tenha sido dublado por Francisco Alves
na cena da canção Malandrinha. Também é de se duvidar
que ele seja o pianista que acompanha a comediante Zezé
Macedo na paródia de Madame Butterfly. Em compensação,
como galã, Cyl arrasava.
As chanchadas deram oportunidade a muitas vedetes,
comediantes e pin-up girls de se projetarem como cantoras.
Além da Odete Lara, Norma Bengell em O homem do
Sputnik aproveitou a chance, imitando Brigitte Bardot
e mostrando suas pernas como se fosse Cyd Charisse. A
melodia é francamente baseada em Can’t help lovin’ dat
man originalmente interpretada por Ava Gardner... pintada
de pretinha, no filme Show boat.
Outro número carnavalesco destacado no documentário é
a maliciosa marcha de Braguinha Vai com jeito gravada por
Emilinha Borba para o Carnaval de 1957. Na chanchada era
cantada por outra vedetinha que afinal, não compromete.
Os depoimentos do documentário Assim era a Atlântida
foram filmados em 1975 quando não se fazia mais chanchadas
há treze anos. Alguns desses filmes se perderam para sempre,
ficaram na memória de quem os assistiu. O Carnaval mudou
completamente, o Teatro de Revista não existe mais, nem o
Salada Paulista. O que resta do Cine Ipiranga não é sombra
do que foi. Nem mesmo o lindo Rio de Janeiro excita tanto
os paulistanos. Restam as canções.
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Atlântida Cinematográfica
16 e 23 de setembro

13h e 19h30

Marco Antonio Bernardo
vozes femininas Maria Alcina e Vânia Bastos
acordeom Gabriel Levy
clarinete e saxofone João Geraldo Domingues Alves
violinos Constança Almeida Prado e Otávio Scoss Nicolai
violoncelo Vitor Visona
contrabaixo Ivan Decloedt
percussão Edson Ghilardi
arranjos, piano e voz

Trilhas dos filmes Aviso aos navegantes 1950 e Assim era a Atlântida 1974
Jalousie Jacob Gade
Bate o bumbo, Sinfrônio Humberto Teixeira
Franqueza Denis Brean e Oswaldo Guilherme
Malandrinha Freire Junior
Atire a primeira pedra Ataulfo Alves
Alguém como tu José Maria de Abreu e Jair Amorim
C’est si bon Henri Betti e André Hornez
Beijinho doce Nhô Pai
Concerto para piano e orquestra nº 1 Tchaikovsky
Dó-ré-mi Fernando César
Na Candelária Ruy Rey e Rutinaldo
Paródia de Brigitte Bardot, do filme O homem do Sputnik
Paraíba Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
Marcha do neném Klécius Caldas e Armando Cavalcanti
Valdemar é um recruta Antônio Almeida, Nássara e Alberto Ribeiro
Marcha do caracol Peter Pan e Affonso Teixeira
Sereia de Copacabana Nássara e Wilson Batista
Vai com jeito João de Barro e Almir Rouche
Tomara que chova Paquito e Romeu Gentil
Rio de Janeiro Ary Barroso
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Aviso aos navegantes 1950

Aviso aos navegantes 1950

Aviso aos navegantes 1950

Aviso aos navegantes 1950

O homem do Sputnik 1959

O homem do Sputnik 1959
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Richard Rodgers
Você talvez não lembre esse nome, mas já ouviu – ou até cantou –
muitas canções que ele compôs
por Vicente Adorno

Um breve retrato de um dos maiores gigantes
da canção americana – e de suas parcerias
com Lorenz Hart e Oscar Hammerstein II
Richard Rodgers (1902-1979) é um dos mais bem-sucedidos
compositores americanos de todos os tempos. Em sua
autobiografia Musical stages ele diz que gostaria de ser
lembrado como um homem de teatro – meio com o qual
mais se identificava –, mas também o cinema teve a sorte de
contar com ele no início da década de 30, apesar de Rodgers
dizer ter detestado a maior parte do (pouco) tempo que
passou em Hollywood.

Adeus a nobres de mentirinha: uma nova era
no palco
Nessa autobiografia Rodgers conta que o musical americano
era, até a primeira década do século XX, uma mistura da
opereta e do vaudeville europeus, com personagens que
mais pareciam saídos de algum catálogo de nobreza, como
barões, príncipes, duquesas, herdeiras de tronos etc. Com o
tempo, alguns elementos tipicamente americanos e da vida
real começaram a abrir brechas nessa fórmula, principalmente
com o trabalho de compositores como Victor Herbert (18591924) e Jerome Kern (1885-1945).
Rodgers, que era filho de um médico de classe média alta,
começou muito cedo a freqüentar teatros e, ao assistir a
um musical com canções de Jerome Kern, decidiu que era
exatamente aquilo que queria fazer: compor para peças em
que a música “ajudasse” o desenvolvimento da trama. Com
Kern, Victor Herbert e, mais tarde, Irving Berlin (1888-1989)
como modelos, Rodgers queria aperfeiçoar a idéia de juntar
libreto, trama e canções de tal modo que tudo soasse muito
mais natural no palco.
Para começar a carreira, ele encontrou o parceiro ideal
em Lorenz Hart (1895-1943). Sobre a parceria com ele,
Rodgers comentou: “Quando o conheci, em uma só tarde
conquistei uma carreira, um parceiro, um melhor amigo... e
uma permanente fonte de irritação”. Hart era um intelectual
brilhante, de grande erudição, descendente do poeta
alemão Heinrich Heine, e tornou-se um dos mais geniais
letristas da história da canção americana. A “permanente
fonte de irritação” a que Rodgers se referiu vinha da total
incompatibilidade de Hart com trabalho disciplinado e
organizado (como Rodgers queria, por ele próprio ter essas
aptidões em altíssimo grau) e também do vício que mataria
Hart aos 48 anos: o alcoolismo.
Apesar de todas as dificuldades, Rodgers & Hart trabalharam
juntos durante 24 anos em 32 musicais de alta qualidade. Eles
obtiveram uma série impressionante de êxitos na Broadway e
em Hollywood e criaram um portentoso catálogo de canções
absolutamente indestrutíveis. Após a morte de Hart, Rodgers
formou nova associação com o exato oposto do ex-parceiro:
Oscar Hammerstein II (1895-1960), metódico e ordeiro,
experimentado libretista e letrista, que tinha sido parceiro do
ídolo de Rodgers, Jerome Kern, no primeiro grande êxito do
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musical tipicamente americano: Show boat, de 1927, filmado
em 1951 pela MGM. A nova dupla produziria, durante 17
anos, nova série de grandes êxitos para o teatro e o cinema,
com canções igualmente notáveis.

Criatividade e sofisticação, armas de
Richard Rodgers
Em seu livro The American songbook, o pianista, compositor
e musicólogo Alec Wilder (1907-1980) comenta, com a
autoridade de quem transitava com a maior desenvoltura
entre os gêneros erudito e popular e tinha entre seus fãs
e intérpretes grandes da canção como Mabel Mercer (19001984), Frank Sinatra (1915-1998) e Tony Bennett (1926- ):
“De todos os compositores cujas canções foram consideradas
e examinadas neste livro, as de Rodgers demonstram o
mais alto grau de coerência em excelência, inventividade
e sofisticação... Depois de passar semanas tocando suas
canções, estou mais do que impressionado e respeitoso:
estou perplexo”.
A amostra de canções de Rodgers selecionada para esta
apresentação por Magda Painno, mezzo-soprano; Fábio
Caramuru, piano; e Pedro Baldanza, contrabaixo, dá bem
uma idéia da inventividade e do senso melódico de Rodgers
(mencionados por Alec Wilder) e de seu acerto na escolha
de parceiros: tanto Hart quanto Hammerstein II, cada um
a seu modo, deram voz à música de Rodgers e ajudaram a
torná-la imortal.

As canções de Rodgers que você não sabe
que conhece
You took advantage of me é do musical Present arms,
apresentado pela primeira vez na Broadway de 26/04/1928
a 01/09/1928, com o total, bom para a época, de 155
apresentações. Foi introduzida por Joyce Barbour (19011977) e Busby Berkeley (1895-1976), que se tornaria um dos
mais ousados e criativos diretores de musicais na própria
Broadway e em Hollywood. A história é simples: um rapaz do
Brooklyn que serve a Marinha em Pearl Harbor quer namorar
a filha de um nobre inglês e tem como rival um alemão que
tem uma plantação de abacaxis no Havaí. O americano quer
ser promovido a capitão para impressionar a garota e se dá
mal – até se redimir durante um naufrágio. Lorenz Hart mostra
sua habitual competência para criar rimas surpreendentes
para situações românticas, como por exemplo
I'm so hot and bothered that I don't know
my elbow from my ear
I suffer something awful each time you go
And much worse when you're near

Algo como:
Estou tão esquentado e aborrecido
Que nem distingo meu cotovelo da minha orelha
Sofro algo horrível cada vez que você se vai

Romantismo temperado com humor
e sarcasmo nas letras de Lorenz Hart

Vicente Adorno

E algo ainda pior quando você está por perto

You are too beautiful foi composta para o filme Venturoso
vagabundo (Hallelujah, I´m a bum, 1933). Durante a
Depressão, Al Jolson (1886-1950) é o “prefeito” de uma
turma de desocupados que se reúnem no Central Park em
Nova York. Ele encontra uma garota que sofre de amnésia –
Madge Evans (1909-1981) –, apaixona-se por ela e canta os
versos de Hart:
You are too beautiful
My dear, to be true
And I am a fool for beauty
Fooled by a feeling
That because I had found you
I could have bound you, too
Tu és linda demais
Minha querida, para ser de verdade
E eu sou louco por beleza
Enganado pelo sentimento
De que, porque eu te encontrei,
Eu poderia ter te “amarrado” também

My funny valentine é uma das canções mais conhecidas da
dupla Rodgers-Hart, composta para o musical Babes in arms
(esteve em cartaz de 14/04/1937 a 18/09/1937, com bom
desempenho: 289 apresentações), no qual foi introduzida por
Mitzi Green (1920-1969). Tornou-se um clássico instantâneo,
ganhou inúmeras gravações e foi reutilizada em outros
espetáculos e filmes. É também um “hino dos namorados”, já
que contém a palavra no próprio título:
My funny valentine
Sweet comic valentine
You make me smile with my heart
You looks are laughable, unphotographable
Yet you're my favorite work of art
Minha engraçada namorada
Doce cômica namorada
Me fazes sorrir com meu coração
Teu visual é risível, infotografável
Assim mesmo, és minha obra de arte favorita

I didn’t know what time it was é do musical Too many girls,
que estreou em 18/10/1939 e encerrou carreira em 18/05/1940,
com 249 encenações. Richard Kollmar (1910-1971) e Marcy
Wescott introduziram a canção. Nesse espetáculo estreou
Desi Arnaz (1917-1986), e no coro havia um dançarino até
então desconhecido: Van Johnson (1916- ). Aliás, Eddie
Bracken (1915-2002), Desi Arnaz, Hal LeRoy, Libby Bennett,
Ivy Scott (1885-1947), Byron Shores (1906-1957) e Van
Johnson repetiriam os papéis que tiveram no palco na versão
para o cinema, lançada em 1940. Com exceção de Hal LeRoy,
para todos foi a estréia na tela.
Também participou do filme uma atriz em ascensão, Lucille
Ball (1911-1989). Durante as filmagens de Too many girls,
Desi Arnaz e Lucille Ball se apaixonaram, casaram-se logo em
seguida e mais tarde estrelariam na TV a série I love Lucy, de
enorme êxito. E, voltando a I didn’t know what time it was,
o tema ganhou talvez sua versão definitiva no filme Meus
dois carinhos (Pal Joey, 1957), na voz de Frank Sinatra. Os
versos de Hart dizem:
I didn’t know what time it was
Then I met you
Oh! what a lovely time it was
How sublime it was too
I didn’t know what day it was
You held my hand...
Eu não sabia que horas eram
Então te encontrei
Oh que hora adorável foi
E quão sublime também
Eu não sabia que dia era
Seguraste minha mão...

A ship without a sail foi introduzida por Jack Whiting (19011961) em Heads up, encenada na Broadway de 11/11/1929 a
15/03/1930, em 144 apresentações. Mais uma parceria com
Lorenz Hart:
All alone, all at sea!
Why does nobody care for me?
Where there's no love to hold my love,
why is my heart so frail
like a ship without a sail?
Out of the ocean
sailors can use a chart.
I'm in the ocean
guided by just a lonely heart.
Completamente só, no mar!
Por que ninguém gosta de mim?
Onde não há amor para sustentar meu amor,
Por que meu coração é tão frágil
Como um navio sem vela?
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Fora do oceano
Marinheiros podem usar um mapa.
Estou no oceano
Guiado apenas por um coração solitário.

To keep my love alive não tem nada de romantismo. Em sua
letra, uma das mais ousadas e sarcásticas de Lorenz Hart, a
mulher conta como se livrou de vários maridos. Foi composta
para A Connecticut yankee. Em sua primeira encenação a
peça ficou em cartaz de 03/11/1927 a 17/10/1928, com 421
apresentações. Nana Bryant (1888-1955) introduziu To keep
my love alive. A peça reformulada foi o último trabalho
da dupla Rodgers-Hart e ficou em cartaz de 17/11/1943 a
11/03/1944, com 135 apresentações. Conta a história de
um americano que viaja do século XX aos tempos do rei
Artur em Camelot, com base num romance cômico de Mark
Twain (1835-1910), lançado em 1889. Foi filmada em 1948
com Bing Crosby (1903-1977) e Rhonda Fleming (1923- ). A
letra de To keep my love alive é mesmo um manual de como
eliminar maridos:
I married many men, a ton of them
Because I was untrue to none of them
Because I bumped off every one of them
To keep my love alive
Sir Paul was frail, he looked a wreck to me
At night he was a horse's neck to me
So I performed an appendectomy
To keep my love alive
Sir Thomas had insomnia, he couldn't sleep at night
I bought a little arsenic, he's sleeping now all right
Eu casei com muitos homens, um monte deles
Porque não fui infiel a nenhum deles
Porque despachei cada um deles
Para manter vivo meu amor
Sir Paul era frágil, ele me parecia uma ruína
De noite ele era uma chateação pra mim
Por isso eu realizei uma apendicectomia
Para manter vivo meu amor
Sir Thomas tinha insônia, não conseguia dormir de noite
Eu comprei um pouco de arsênico, agora ele dorme muito bem

The lady is a tramp também está entre as mais famosas da
dupla Rodgers-Hart e teve origem, como My funny valentine,
em Babes in arms. Introduzida pela mesma Mitzi Green que
foi a primeira a cantar My funny valentine, The lady is a
tramp igualmente teve inúmeras gravações, entre as quais
as de Ella Fitzgerald (1917-1996) e Frank Sinatra, que aliás a
cantaram em antológico dueto sob a batuta de Nelson Riddle
num programa de TV dos anos 60:
I don't like crap games with Barons and Earls
Won't go to Harlem in ermine and pearls
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Won't dish the dirt with the rest of the girls
That's why the lady is a tramp
I like the free, fresh wind in my hair
Life without care
I'm broke, it's oke
Hate California, it’s cold and it’s damp
That's why the lady is a tramp
Eu não gosto de jogos de dados com barões e duques
Não irei ao Harlem vestida em arminho e pérolas
Não lavarei a roupa suja com o resto das garotas
Por isso é que a dama é uma vagabunda
Eu gosto do vento livre e fresco no meu cabelo
Vida sem preocupações
Estou quebrada, mas tudo bem
Odeio a Califórnia, é fria e úmida,
Por isso é que a dama é uma vagabunda

I wish I were in love again tem uma das letras mais divertidas
sobre a eterna questão de se é bom ou não estar apaixonado(a).
Esta canção é mais uma das obras-primas de Babes in arms
(1937). Introduzida por Ray McDonald (1920-1959) e Rolly
Pickert, ganhou excelentes interpretações ao longo dos anos,
entre elas a de Mickey Rooney (1920- ) e Judy Garland (19221969) em Minha vida é uma canção (Words and music,
1948), desastrosa biografia hollywoodiana de Rodgers e Hart
que só vale pelas canções. A letra, bem maliciosa, diz:
The sleepless nights
The daily fights
The quick toboggan when you reach the heights
I miss the kisses and I miss the bites
I wish I were in love again
As noites sem dormir
As brigas diárias
O rápido tobogã quando você alcança as alturas
Sinto falta dos beijos e sinto falta das mordidas
Eu queria estar apaixonado(a) de novo

Isn’t it romantic? foi escrita por Rodgers e Hart para o
filme Ama-me esta noite (Love me tonight, 1932), no qual
era cantada por Maurice Chevalier (1888-1972) e Jeanette
McDonald (1903-1965); também foi usada em A mundana
(A foreign affair, 1948), Sabrina (Sabrina, 1954) e O
dia do gafanhoto (The day of the locust, 1975), em
diferentes contextos.
Isn’t it romantic?
Music in the night, a dream that can be heard
Isn’t it romantic?
Moving shadows write the oldest magic word
I hear the breezes playing in the trees above
While all the world is saying: “You were meant for love”

Não é romântico?
Música na noite, um sonho que pode ser ouvido
Não é romântico?
Sombras que se movem escrevem a mais antiga palavra mágica
Escuto as brisas que tocam nas árvores acima
Enquanto o mundo todo está dizendo: “Você foi feita para
o amor”.

A parceria com Oscar Hammerstein II
– uma era de prestígio e riqueza
The sound of music é um dos maiores êxitos da dupla
Rodgers e Hammerstein II. Esta canção, introduzida por Mary
Martin (1913-1990), deu título ao espetáculo da Broadway
(16/11/1959 a 15/06/1963, 1443 apresentações, reencenado
de 12/06/1998 a 20/06/1999, com 533 apresentações) que
seria filmado com o mesmo nome (em português, A noviça
rebelde, lançado em 1965 e até hoje um dos filmes de maior
público pagante da história do cinema). A canção The sound
of music, usada na abertura do espetáculo, diz:
The hills are alive
With the sound of music
With songs they have sung
For a thousand years
The hills fill my heart
With the sound of music
My heart wants to sing
Every song it hears
As colinas estão vivas
Com o som da música
Com canções que cantam
Há mil anos
As colinas enchem meu coração
Com o som da música
Meu coração quer cantar
Cada canção que ouve

Também de A noviça rebelde, My favorite things é a canção
usada por Maria von Trapp (Mary Martin na Broadway, Julie
Andrews no cinema) para acalmar as sete crianças sob seus
cuidados numa noite de tempestade:
Raindrops on roses and whiskers on kittens,
bright copper kettles and warm woolen mittens,
brown paper packages tied up with strings,
these are a few of my favorite things
Pingos de chuva em rosas e bigodes em gatos,
Chaleiras de cobre brilhante e quentes luvas de lã,
Pacotes com papel pardo amarrado com barbantes
Estas são algumas das minhas coisas favoritas

Com Hammerstein II, Rodgers viveu por bom tempo
no melhor dos mundos: seu novo parceiro vinha de
uma família estreitamente ligada ao teatro, entendia
de absolutamente tudo ligado ao meio, desde a
administração, contabilidade, cobrança e pagamento de
direitos autorais à confecção de libretos e letras, escolha
de elenco, produção e direção. Os dois fundaram uma
editora batizada Williamson porque os pais de ambos
se chamavam William. Por meio dessa empresa Rodgers
& Hammerstein II tornaram-se uma das franquias
mais bem-sucedidas do teatro e do cinema em todos
os tempos e inauguraram uma era em que autores de
musicais passaram a ter controle praticamente absoluto
de todas as formas de adaptação de suas obras – algo
que poucos conseguiram no supercompetitivo mundo
empresarial do entretenimento nos Estados Unidos.
Isso deu a ambos ainda mais prestígio – e também
muito dinheiro.

O primeiro grande sucesso com Hart –
e a canção que tinha tudo para ser
um fracasso
Manhattan foi a canção que tirou a dupla Rodgers &
Hart do anonimato, estabeleceu ambos como autores de
respeito no teatro musical e é até hoje um dos maiores
êxitos da música americana. Foi composta para a revista
The Garrick gaieties, que estreou na Broadway em 17 de
maio de 1925 e, em grande parte graças a Manhattan,
teve surpreendentes 211 apresentações. Tornou-se por
aclamação popular um dos mais conhecidos hinos de
amor à ilha que abriga Nova York, e é quase impossível
saber quantas vezes foi gravada ou aproveitada em teatro,
cinema e TV.
In Central Park we’ll stroll
Where our first kiss we stole
Soul to soul
No Central Park iremos passear
Foi lá que às escondidas demos nosso primeiro beijo
De alma a alma
(...)
The city's clamor can never spoil
The dreams of a boy and goil.
We'll turn Manhattan
Into an isle of joy
A barulheira da cidade nunca conseguirá estragar
Os sonhos de um garoto e uma garota
Nós transformaremos Manhattan
Em uma ilha de amor

Blue moon é, segundo estatísticas, o maior sucesso
comercial da dupla Rodgers & Hart. No entanto, parecia
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fadada ao esquecimento. Rodgers escreveu a melodia para
o filme da Metro Hollywood party, em 1933, e Hart fez uma
primeira letra com o título Prayer. A canção foi cortada. Em
1934, para Manhattan melodrama, ela voltou como It's just
that kind of play, mas também deu em nada. Para um filme
seguinte Hart reciclou-a como The bad in every man, ela
foi cantada por Shirley Ross, teve a partitura publicada... e
ninguém se interessou.
O chefe da companhia editora de música da MGM Jack
Robbins deu um palpite: com letra mais romântica e título
mais adequado, a canção iria “estourar”. Rodgers e Hart não
acreditaram, mas decidiram fazer uma última tentativa, com
novos versos e o título de Blue moon. A MGM licenciou a
melodia para ser o prefixo do programa de rádio Hollywood
Hotel. A grande cantora Connee Boswell (1907-1976) gravou
a canção para a Columbia em 15/01/1935, e o resto é história.
Blue moon é a única canção de Rodgers & Hart não destinada
especificamente ao palco ou ao cinema, porém ganhou status
de clássico no mundo todo.

A primavera está aqui!
Por que meu coração não sai dançando?
A primavera está aqui!
Por que a valsa não me deixa em transe?
Nenhum desejo, nenhuma ambição me guia.
Talvez seja porque ninguém precisa de mim.

Blue moon
You saw me standing alone
Without a dream in my heart
Without a love of my own

Wide awake
I can make my most fantastic dreams come true

Blue moon
You knew just what I was there for
You heard me saying a prayer for
Someone I really could care for

Meu romance
não precisa de um castelo
que se ergue na Espanha

Lua azul
Você me viu sozinho
Sem um sonho no meu coração
Sem um amor para chamar de meu
Lua azul
Você sabia exatamente por que eu estava lá
Você me ouviu fazendo uma prece por
Alguém que eu realmente pudesse amar

A melancolia bem dosada e a surpreendente
reciclagem dos clichês nas letras de Hart
Spring is here é uma das melhores canções de I married
an angel, encenada de 11/05/1938 a 25/02/1939, com a
boa marca de 338 apresentações. Dennis King (1897-1971)
e Vivienne Segal (1897-1992), uma das atrizes favoritas de
Hart, introduziram a canção. Talvez não seja tão conhecida
do grande público como Manhattan e Blue moon, mas, com
sua dose bem controlada de melancolia, também registra um
número impressionante de gravações.
Spring is here!
Why doesn’t my heart go dancing?
Spring is here!
Why isn’t the waltz entrancing?
No desire, no ambition leads me.
Maybe it’s because nobody needs me
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My romance foi composta para Jumbo, que estreou em
16/11/1935 e encerrou carreira em 18/04/1936 (com o bom
total de 233 apresentações). Foi introduzida por Gloria
Grafton (1909-1994) e Donald Novis (1906-1966). Lorenz Hart
construiu a letra de My romance totalmente sobre clichês,
mas de maneira muito criativa, negando cada um deles.
My romance
doesn’t need a castle
rising in Spain
Nor a dance
to a constantly surprising refrain.

My romance doesn’t need a thing but you

Nem de uma dança
com um refrão constantemente surpreendente
Com os olhos bem abertos
eu consigo fazer meus sonhos mais fantásticos se
tornarem reais
Meu romance não precisa de nada, a não ser de você

Surpresas e ousadias, marcas registradas de
Rodgers & Hart
Can’t you do a friend a favor? é da já mencionada reencenação
de A Connecticut yankee, de 1943, e os versos de Hart,
introduzidos por Vivienne Segal e Dick Foran (1910-1979),
trazem algumas noções não muito habituais sobre amizade.
Can't you do a friend a favor?
Can't you fall in love with me?
Life alone can lose its flavor
You could make it sweet, you see!
Você não pode fazer um favor a um amigo?
Você não pode se apaixonar por mim?
A vida a sós pode perder o sabor
Você poderia torná-la doce, você vê!

Bewitched, outro clássico de Rodgers & Hart, traz também
a marca registrada da ambigüidade das canções da dupla.

Composta para Pal Joey, com libreto de John O’Hara, chocou
a Broadway por seu cinismo e pela trama maliciosa, que conta
a história de um gigolô (Joey), que sobe na vida à custa de
explorar mulheres e outras malandragens. Pal Joey estreou
em 25/12/1940, causou polêmica pela ousadia, mas ficou em
cartaz até 29/11/1941 (com excelentes 374 apresentações)
e marcou a consagração do grande Gene Kelly (1912-1996)
no palco.
O musical teve várias reencenações de grande êxito na
Broadway e no West End de Londres. Mas não seria Gene
Kelly (o Joey favorito da dupla) e sim Frank Sinatra que
faria o papel do malandro na (até agora) única versão para
o cinema, lançada em 1957, numa produção extremamente
bem cuidada, com Rita Hayworth e Kim Novak, com a direção
do competente George Sidney, um dos bambas do ramo.
No entanto, por força da autocensura dos grandes estúdios e
da censura oficial do Código Hays na época, a saga do pilantra
Joey ficou muito edulcorada na tela, com a “redenção” do
personagem, final feliz e tudo o mais a que Hollywood se
achava no direito de fazer em termos de concessão. Isso
deixou Rodgers furioso, mas ele nada podia fazer, por força
de um contrato antigo e desvantajoso para os autores.
Bewitched foi introduzida na Broadway pela onipresente
Vivienne Segal, ajudou a vender grandes quantidades do
LP com a trilha sonora de Meus dois carinhos e também
não pára de ser regravada e reaproveitada nos mais
diferentes contextos.
I'll sing to him
Each spring to him
And worship the trousers that cling to him
Bewitched, bothered and bewildered am I
When he talks he is seeking
Words to get off his chest.
Horizontally speaking
He's at his very best
Cantarei para ele
Cada primavera para ele
E adorarei as calças que se colam a ele
Enfeitiçada, perturbada e desnorteada estou
Quando fala ele fica procurando
Palavras para tirar do seu peito
Horizontalmente falando
Ele está em sua melhor forma

Amor sem frescuras?
Sim, é possível, dizem Rodgers & Hart
Blue room é do musical The girlfriend, que estreou em
17/12/1926 e teve bom desempenho: 301 apresentações.
Foi introduzida por Eva Puck (1892-1979) e Sammy White
(1894-1960), que eram casados na vida real – o que deu mais
sabor à canção.

We'll have a blue room,
A new room,
For two room,
Where ev'ry day's a holiday
Because you're married to me
Teremos um quarto azul,
Um novo quarto,
Um quarto para dois,
Em que todo dia será feriado
Porque você está casado(a) comigo

This can’t be love é outra canção em que Hart mostra sua
competência para criar letras cheias de ambigüidade e fazer uso
criativo de clichês. Composta para o já mencionado espetáculo
The boys from Syracuse, This can’t be love também faz gozação
com a falta de imaginação dos letristas da época, que sempre
associavam amor a “sintomas malignos”, mal-estares, desmaios
etc. Foi introduzida por Marcy Westcott e Eddie Albert (19062005), cantada por Rosemary Lane (1914-1974) na versão
para o cinema de 1940 e por Doris Day (1924- ) na adaptação
cinematográfica de Jumbo (1962). Chegou a Nº 6 nas paradas
de sucesso com Horace Heidt (1901-1986) em 1938 e Nº 2 com
Benny Goodman (1909-1986) em 1939. Em 1953 Nat King Cole
(1917?-1965) gravou This can’t be love com arranjo e regência
de Nelson Riddle (1921-1985), e novas gerações de intérpretes
continuam a registrá-la até hoje.
This can't be love
Because I feel so well
No sobs, no sorrows, no sighs
This can't be love,
I get no dizzy spell,
My head is not in the skies
My heart does not stand still
Just hear it beat
This is too sweet
To be love
Isto não pode ser amor
Porque eu me sinto bem demais
Sem soluços, sem tristezas, sem suspiros
Isto não pode ser amor
Não fico com acessos de tontura
Minha cabeça não está nos céus
Meu coração não fica parado
Apena ouça-o bater
Isto é doce demais
Para ser amor.

Para encerrar, o site Internet Movie Database (IMDB) tem
catalogadas até o presente 276 trilhas sonoras para cinema e
TV que usam canções de Richard Rodgers, além de 46 filmes
e eventos de TV em que Rodgers aparece como compositor
– e nada indica que vá ficar só nesses números.
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Richard Rodgers
30 de setembro

13h e 19h30

Fábio Caramuru
voz Magda Painno
baixo Pedro Baldanza
arranjos e piano

You took advantage of me Present arms 1928
You are too beautiful Hallelujah, I’m a bum 1933
My funny valentine Babes in arms 1927
I didn’t know what time it was Too many girls 1939
A ship without a sail Heads up! 1929
To keep my love alive A Connecticut yankee 1943
The lady is a tramp Babes in arms 1927
I wish I were in love again Babes in arms 1927
Isn’t romantic? Love me tonight 1932
The sound of music The sound of music 1959 *
My favorite things The sound of music 1959 *
Blue moon 1934
Manhattan Garrick gaieties 1925
Spring is here I married an angel 1938
My romance Jumbo 1935
Can’t you do a friend a favor? A Connecticut yankee 1943
Bewitched Pal Joey 1940
Blue room The girl friend 1926
This can’t be love The boys from Syracuse 1938
* Parcerias de Richard Rodgers com Oscar Hammerstein II.
As demais canções foram escritas em parceria com Lorenz Hart.
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Janet Leigh em Words and music 1948

Richard Rodgers

capa da partitura de Blue Moon

cartaz do musical Garrick gaieties 1925

Julie Andrews no filme A noviça rebelde 1965

cartaz do musical On your toes 1936

cartaz do musical Babes in arms 1927
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