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LENNY!

POR ROBERT GOTTLIEB

E

m 1966, Leonard Bernstein regeu a Sagração
da Primavera, de Stravinsky, e a Sinfonia nº 5,
de Sibelius, com a Sinfônica de Londres, e
não faz muito esse evento da BBC foi lançado
comercialmente em DVD. É uma experiência
fascinante – não apenas pela poderosa performance
da orquestra, mas ainda mais pela chance de ver,
de perto, “Lenny” em ação. Claro que todos os
regentes possuem fortes características pessoais,
mas será que alguém jamais foi tão teatral e
extravagante quanto ele? Ou tão eletrizante,
persuasivo e dedicado?
Esse é o problema com Lenny: nunca se sabe
se o que faz é de verdade ou é teatro. Se gostamos
dele ou se temos vontade de lhe dar um pontapé no
traseiro. Se seu coração é de fato aquele que está à
mostra, ou se há um outro, escondido por dentro. E
será que nós, que crescemos com ele e conhecemos
todos os seus personagens, respondemos da
mesma forma que quem o vê pela primeira vez,
sem conhecer sua história e talvez sem nenhuma
expectativa?
Olhem para ele ali no pódio, encarando
fileiras de ingleses altamente disciplinados,
impecavelmente arrumados (não havia muitas
mulheres na Sinfônica de Londres naquela
época). Eles o observam atentamente, claro –
será imaginação minha ou de fato o olham como
se estivessem frente a frente com um tigre feroz?
Sua conduta para com eles é respeitosa e cordial –
mais ainda, é notavelmente generosa: apertos de
mão, tapinhas nos ombros, sorrisos calorosos. Se
não estava contente com a execução dos músicos,
jamais se saberá.
Mas será que esses músicos alguma vez
trabalharam com um regente não apenas tão
lendário, mas também tão eloquente? Não se trata
apenas de seus já conhecidos trejeitos saltitantes.

Ele sorri, faz caretas e tem espasmos; os ápices
emocionais da música se refletem em seu rosto
– fica emocionado e animado em um momento,
angustiado em outro. Acena com a cabeça e
balança. Sua. Como rege sem a partitura – sua
memória musical é famosa –, sua concentração
interior jamais se quebra. Se um ator interpretasse
o Rei Lear dessa forma, provavelmente seria
expulso do palco com vaias. Mas, justamente
quando estamos prestes a considerar risível a coisa
toda, passamos a acreditar nela. Não, ele não é um
charlatão. Não é uma piada. Ele acredita no que
está fazendo. É real.
E ainda assim...
O mistério sobre quem e o que Leonard
Bernstein foi é o que nos atrai para os assuntos
de sua vida pessoal, e agora para uma grande
coletânea de suas cartas, The Leonard Bernstein
Letters (Yale University Press, 2013), editadas por
Nigel Simeone. As cartas de alguém tão culto e
bem-educado, um escritor experiente e eficiente
– autor de best-sellers sobre música, importantes
palestras e roteiros de televisão bem-sucedidos –,
devem ser reveladoras, certo? Infelizmente, não.
Apesar da esperteza e do charme do personagem –
que definitivamente estão lá – ao fim do livro não
se sabe realmente mais do que se sabia antes. A
confusão entre genialidade e narcisismo, heroísmo
e autopiedade, generosidade e exploração
permanece irresolvida. A espantosa energia de
Bernstein fez dele tudo que era, mas também
o enfraqueceu. Ele era compositor ou regente?
“Sério” (como indicam a Sinfonia nº 1 – Jeremiah e os
Chichester Psalms) ou “comercial” (On the Town, West Side
Story)? Era hétero (como sugere a relação com sua
amada Felicia e seus três queridos filhos) ou gay
(com todos os outros)? Era leal aos seus amigos
e benfeitores ou negligente? Era profundamente

3

emotivo ou meramente sentimental? Usava seus
talentos extraordinários de forma sadia ou os
esbanjava? E o que de fato importava para ele?
Ele mesmo não vai nos dizer, mas as cartas,
lidas junto com a excelente biografia de 1994,
escrita por Humphrey Burton,1 sugerem que havia
três coisas que o moviam: a música, obviamente;
sua família, apesar (ou por causa) dos conflitos; e
o judaísmo (e sua crença em Israel). O dinheiro,
a fama e o sexo eram importantes, mas não
fundamentais a longo prazo.

E

screver cartas era fácil para o jovem Bernstein
– tão fluente como escritor quanto em todo o
resto –, e ele sabia o quanto era autocentrado.
Como disse certa vez para seu grande amigo
Kenny Ehrman: “Quem eu penso que sou, todo
mundo?”. E para Helen Coates, que foi primeiro
sua professora de piano e depois, por décadas, sua
assistente, guia e ponto de apoio principal: “Antes
que eu me esqueça e comece a escrever uma carta
sobre mim mesmo, te desejo um ótimo verão”.
Derramava seu coração para todos. Dizia que tinha
encontrado a garota (ou garoto) perfeita(o). Que
tinha composto isso, que tinha feito aquilo. Que
tal pessoa o tinha elogiado, que outra, incentivado.
Havia sempre a presunção de que qualquer um
para quem estivesse escrevendo queria saber tudo
sobre ele – um narcisismo normal, até comovente,
em um jovem, mas o oposto disso em alguém
(supostamente) maduro. Imagine como seria se ele
escrevesse um blog!
Bernstein precisava, obsessivamente, ser
apreciado, admirado, amado. Precisava de gente.
“Você deve lembrar minha maior fraqueza – meu
amor pelas pessoas”, escreveu para Ehrman em
1939 (quando tinha vinte anos). “Preciso delas o
tempo todo – a cada momento. Talvez você não
entenda, mas não consigo passar um dia inteiro
sozinho sem ficar completamente deprimido.
Pode ser qualquer pessoa. É uma falha terrível.”
Ele precisava de testemunhas – no fundo, era um
ator, e suas cartas eram verdadeiras performances.
Para poucas pessoas – seus irmãos, por exemplo –
1. Leonard Bernstein (Doubleday, 1994).
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falava de forma direta. Quando lhes contava o que
estava acontecendo e dizia que os amava e sentia
sua falta, era o Lenny verdadeiro quem estava
falando – se é que existia um Lenny verdadeiro.

H

avia uma categoria especial de carta em seus
primeiros anos: as mensagens de adulação,
verdadeiros gritos por atenção de um
jovem em início de carreira. Quando tinha
vinte anos, já havia lançado seu encanto sobre uma
série de grandes músicos. É claro que eles também
estavam respondendo às suas extraordinárias
habilidades, flagrantes para todos desde o início –
o mundo da música soube imediatamente que ele
era um prodígio e um futuro líder. E foram atraídos
por sua boa aparência, inteligência e carisma. Mas
certamente a boa vontade era reforçada pela forma
como ele os abordava. Para Aaron Copland, o
primeiro de seus grandes mentores, escreveu, em 1942:
Teria sido maravilhoso poder ter lhe
visto. Ó, Deus. Em nosso primeiro dia belo
de primavera. E teríamos caminhado por
todos os parques de Boston e conversado
por muito tempo, calmamente e de coração.
Que papo bom seria. Você não pode vir
mesmo? Nós temos que ter uma conversa
sobre sua ópera para jovens, sabe? A
interpretação do mestre. Droga, sinto tanto
a sua falta.

A relação entre os dois, que começou ou não
como um caso de amor, foi provavelmente a mais
duradoura e carinhosa na vida de Lenny. Houve altos
e baixos, mas Copland sempre se preocupou com seu
jovem amigo, e Lenny sempre o reverenciou. [...]
Bernstein também cortejou os maestros
Fritz Reiner (Sinfônica de Pittsburgh) e Arthur
Rodzinski (Filarmônica de Nova York), e ambos
impulsionaram sua carreira. Mais tarde, chegou
a cativar o maior de todos eles, Toscanini, que
escreveu ao norte-americano em 1949, como
lemos na biografia de Burton: “Sua amável visita
e querida carta me deixaram muito, muito feliz…
Me senti quarenta anos mais jovem”. (Infelizmente,
não temos a “querida carta”.)

Mas a mais intensa adulação de Bernstein foi
dirigida para aquele que, mais do que qualquer
outra pessoa, impulsionou sua carreira, o
maestro mais influente dos Estados Unidos,
Serge Koussevitsky (Sinfônica de Boston e
Tanglewood). Eis um trecho de carta datada de
1943, ainda no começo da relação entre os dois:
Querido Doutor, frequentemente me sinto
assustado com o fato de nunca encontrá-lo –
e sinto que preciso lhe escrever, ou falar com
você, nem que só por conta de meu constante
afeto. Não importa quanto tempo passe sem
que o veja, você está sempre comigo,
guiando meu trabalho, fornecendo os critérios
pelos quais julgo meu progresso em nossa
arte. E hoje sinto simplesmente que preciso
me comunicar com você, por amor e
amizade – isso é tudo.

Não muito depois disso, ele passa a assinar:
“com amor, Lenushka”. [...]
É claro que o ego de Koussevitsky era tão grande
quanto a capacidade de Bernstein para inflá-lo, e o
maestro foi se tornando cada vez mais irritável. Em
1946, há uma discordância em torno do programa

de um concerto que Lenny regeria com a Sinfônica
de Boston. Lenny, aparentemente, havia tomado
certas liberdades, Dr. K. perdeu a paciência, e o
jovem, “profundamente entristecido”, retratouse, pediu desculpas, curvou-se. “Será que há um
elemento mau em minha natureza que faz com que
eu diga e faça coisas imorais? Será que falo uma
coisa quando quero dizer outra? Ou será que a
comunicação entre duas pessoas tão próximas é
mesmo difícil?”
Os dois se reaproximaram, mas as coisas nunca
mais foram as mesmas. Bernstein não era mais o
iniciante ansioso, lutando por um lugar ao sol no
mundo da música clássica, mas sim um fenômeno
público: já havia desfrutado do triunfo à frente
da Filarmônica de Nova York ao substituir Bruno
Walter de última hora; já havia escrito sua Sinfonia nº
1 – “Jeremiah”; e sua partitura para o famoso balé de
Jerome Robbins, Fancy Free, seguida pelo musical
baseado no mesmo, On the Town, fizeram dele
uma celebridade. Uma das maiores qualidades
de Lenny era sua lealdade, e ele jamais se afastou
completamente de Koussevitsky ou de sua família,
mas não precisava mais dele. [...]

BERNSTEIN E AARON COPLAND, EM 19625

U

ma das mais reveladoras correspondências
ao longo das décadas é entre Lenny e a
mulher com a qual ele viria a se casar, a
bela e talentosa Felicia Montealegre. Ela era
uma bem-nascida atriz e musicista chilena, adorada
por todos, incluindo Lenny. É óbvio que Felicia o
idolatrava, e rapidamente os dois começaram a
falar em casamento. Uma das primeiras cartas de
Felicia dizia “Chefe querido, boa noite”, o que não
era necessariamente um bom presságio. O projeto
de casamento foi deixado de lado, depois voltou
ao primeiro plano e finalmente se realizou. Felicia
conhecia bem o libreto, tanto assim que não fazia
muito tempo que estavam casados quando escreveu,
referindo-se à “nossa vida conjugal”:
Primeiro: Não estamos condenados à
prisão perpétua – nada é totalmente
irrevogável, nem mesmo o casamento (ainda
que eu costumasse achar isso).
Segundo: Você é homossexual e talvez
nunca deixe de ser – você não aceita a
possibilidade de uma vida dupla, mas se sua
paz de espírito, sua saúde, todo seu sistema
nervoso dependem de um certo padrão
sexual, o que se pode fazer?
Terceiro: Estou disposta a aceitá-lo como
é, sem me tornar mártir ou me sacrificar no
altar de Leonard Bernstein. (Eu te amo muito
– isto pode ser uma doença, mas se for, qual
poderia ser a cura?)…
Quanto a mim, assim que você estiver livre
de suas tensões, tenho certeza que as minhas
desaparecerão. Crescerá um companheirismo
que ninguém mais seria capaz de oferecer.
Os sentimentos que você tem por mim serão
mais claros e mais fáceis de expressar –
nosso casamento não é baseado na paixão,
mas na ternura e no respeito mútuo. Então por
que não desfrutar disso?

Eles desfrutaram, e Bernstein estava consciente
do tipo de relação em que estava embarcando.
Logo antes do casamento, em 1951, escreveu
numa carta sobre Felicia para sua irmã Shirley, a
pessoa com quem ele era mais aberto e honesto:
“Tenho enorme confiança em nós – sei que temos
um grande futuro envolvendo companheirismo,
uma casa, filhos, viagens, compartilhamento, e
uma ternura que raramente senti”. O casamento
dava certo, exceto quando dava errado. Quando
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ele estava em Nova York, os dois aproveitavam
uma intensa vida doméstica. E quando partia nas
intermináveis viagens para reger, ele lhe escrevia
longas cartas repletas de fofocas e se encontrava
com ela ocasionalmente. Felicia cuidava sozinha
dos filhos do casal, mas conseguia seguir
trabalhando um pouco como atriz.
Com a chegada dos anos 1970, a vida de Bernstein
como homossexual se tornou aberta de forma
extravagante, para aflição de Felicia. Ele agora era
imensamente famoso e poderoso, e havia perdido
qualquer freio – sua autoestima evoluíra para um
narcisismo absoluto. [...]
Em 1976, Lenny trocou Felicia por um jovem
rapaz chamado Tom Cothran. Foi um rompimento
público, que a humilhou e devastou. Ele acabou
voltando para ela, mas tarde demais – meses
depois, em 1978, Felicia morreu em decorrência
de um câncer de pulmão. Aí foi a vez de Lenny
ficar devastado. Apesar de tudo, certamente foi o
grande amor de sua vida. “Ele nunca se recuperou
da perda”, Burton conclui, “e jamais esqueceu a
praga que ela rogou quando lhe contou que a estava
trocando por Cothran. Furiosa, apontou o dedo
para ele e profetizou: ‘Você vai morrer velho,
sozinho e amargo’.” [...]

S

im, ele queria ser tudo para todos, mas
temos que lembrar que se saiu muito bem
sendo tanta coisa para tantas pessoas.
Foi um dos mais aclamados regentes do
seu tempo. Foi um compositor bem-sucedido,
ainda que sua música “leve” – a dos musicais
– receba mais atenção que sua música “séria”.
[...] Defendia ardentemente a música de sua
época, foi também um poderoso e influente
divulgador da música de forma geral, tanto em
seus escritos como na televisão – e seu impulso
era incansavelmente pedagógico. (“Não possuo
de verdade meus próprios sentimentos até que os
tenha compartilhado.”)
E fossem quais fossem seus caprichos
emocionais, era um profissional perfeito. Trabalhei
com ele apenas uma vez, nos anos 1960, como
editor de seu livro The Infinite Variety of Music. Era
um autor obsequioso – por vezes desobedecia
os prazos, mas, considerando sua agenda, como

poderia ser diferente? Levava a sério sua escrita
e era aberto a sugestões. Em outras palavras,
seu ego não atrapalhava o cumprimento dos
compromissos. E demonstrava gratidão. Poucos
meses depois de nosso livro ter sido publicado, me
mandou um presente de Natal. Por que será que
não fiquei surpreso com o fato de ser um exemplar
de The Infinite Variety of Music?
Robert Gottlieb foi editor-chefe da revista The New
Yorker e é autor de Great Expectations: The Sons
and Daughters of Charles Dickens (Picador, 2013),
entre outros livros. Trechos de texto publicado na The
New York Review of Books, em dezembro de 2013.
Tradução de Ricardo Sá Reston.
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LENNY E MARIN ENTREVISTAS

MARIN SOBRE LENNY
Qual sua primeira lembrança de Leonard Bernstein?

Quando eu tinha nove anos, meu pai me levou a
As aulas de regência eram uma preparação
um dos Concertos Para a Juventude, que Bernstein para o concerto, nos últimos dias do festival. Era
promovia com a Filarmônica de Nova York no um evento aberto, na casa de Serge Koussevitzky,
Lincoln Center. Ao vê-lo regendo, imediatamente
senti: “Quero ser regente”. Na verdade, mais
ainda do que pela música, fiquei encantada com
a maneira como Bernstein falava com a plateia,
com paixão e entusiasmo. Minha impressão é que
estava falando diretamente comigo. Lembro que
ele não estava usando smoking, e sim uma malha de
gola rulê. Como meus pais eram ambos músicos
profissionais, estava acostumada a frequentar
concertos – mas aquilo era totalmente diferente
do que eu conhecia e me marcou profundamente.
E quando você o conheceu pessoalmente?
Cheguei a me encontrar com ele algumas vezes,
mas só vim a ter um contato mais significativo em
1988, quando fui selecionada para o programa
Conducting Fellow, de Tanglewood. Era uma
oportunidade incrível, na época era a melhor
formação para um jovem regente. Eu me dediquei
muito e fui bem avaliada, então me convidaram a
reger o concerto de encerramento do festival, junto
com Bernstein. Ele pediu que eu regesse a Sinfonia nº
3, de Roy Harris, que eu não conhecia – e tive cinco
dias para me preparar antes das aulas com o maestro.
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e atraía muita gente: jornalistas, fotógrafos,
estudantes. A casa estava lotada quando Bernstein
chegou, fumando como sempre, e disse: “Onde
está Marin?”. Eu gelei, aquela voz de barítono
parecia a voz de Deus me chamando [risos].
E como foi a experiência de ser aluna de Bernstein?
Nessas aulas de preparação para o concerto,
não se podia reger com a orquestra completa,
eram apenas dois pianos. Quando Bernstein
pediu que eu começasse, toda aquela confusão de
jornalistas e fotógrafos desapareceu para mim:
éramos só ele e eu. Ele falou muito sobre a peça,
contou longas histórias, cheias de fantasia. No
final da aula, disse que achava que eu me sairia
muito bem no concerto e me deu de presente a
partitura da peça com suas anotações. Claro
que coloquei a partitura debaixo do travesseiro,
para ver se aprendia direitinho [risos]. Foram
dias muito intensos, Bernstein insistia muito
para que eu buscasse ser eu mesma, mantendo a
conexão com a música. Ao final dessa semana,
regi o concerto de encerramento do Festival, que
celebrava também os setenta anos de Bernstein.

Depois dessa experiência em Tanglewood vocês
mantiveram contato?
No ano seguinte, fui novamente convidada
a participar do programa para regentes em
Tanglewood e voltei a estudar com ele. Dessa
vez, a peça escolhida foi Matias, o Pintor, de Paul
Hindemith.
Em 1990, Bernstein me convidou a acompanhá-lo numa viagem ao Japão, onde iria abrir o Pacific
Music Festival. Ele já não estava bem de saúde e
fumava sem parar, passava noites em claro. Eu
dizia: “Maestro, o concerto foi magnífico”, mas
ele estava triste, consumido por conflitos internos
e obcecado com a ideia da morte. Era uma pessoa
muito singular: não tinha propriamente uma noção
do “espaço de cada um”. Estava sempre abraçando
e beijando as pessoas, perguntando as coisas mais
indiscretas: um sujeito imprevisível.
Certa vez comentei que determinada passagem
de uma sinfonia de Schumann me fazia lembrar de
uma canção dos Beatles. Ele disse que se lembrava
do trecho a que eu me referia, se sentou ao piano
e passou a madrugada tocando e cantando canções
dos Beatles – e sabia todas as letras de cor!
Você acha que o fato de Bernstein ter atuado em tantas
frentes acabou por fazer com que suas composições não
tivessem o reconhecimento devido?
Talvez pelo fato de ser uma personalidade com
tamanho impacto midiático, as pessoas tinham
dificuldade em ouvir suas composições sem
pensar na figura de Bernstein, e isso interferia na
compreensão de seu legado como compositor. Hoje
é possível ouvi-lo com mais distanciamento e se
dar conta de quão genial ele foi como compositor.
Na minha opinião, e sempre estive convicta disso,
é um dos maiores compositores do século xx.
Para o aniversário de setenta anos de
Bernstein, o compositor Stephen Sondheim
escreveu uma paródia de uma canção de Kurt
Weill e Bertolt Brecht, “Poor Jenny”: “Poor Lenny/
Ten gifts/ Too many” (Pobre Lenny, dez talentos, é
demais). Foi divertidíssimo, e acho que diz muito
sobre Bernstein. Ele era de fato talentoso demais.
É difícil aceitar que uma só pessoa possa ser ao
mesmo tempo um grande regente, um grande

pensador, um grande comunicador, um grande
compositor, um grande pianista.
Ele estava à frente de seu tempo. Ter escrito West
Side Story, atravessar essas fronteiras de gênero...
Ou ainda: logo após a queda do Muro de Berlim,
Bernstein promoveu um concerto reunindo
músicos de países do Leste e do Oeste para tocar
a Nona Sinfonia, de Beethoven. Não bastando
isso, ele propôs alterar uma palavra no poema
de Schiller, Ode à Alegria: no lugar de “Alegria”,
o coro cantou “Liberdade”. Era alguém que não
tinha medo de se posicionar: foi à Polônia apoiar
o Movimento Solidariedade, no início dos anos
1980; regeu a Filarmônica de Israel em concerto nas
dunas de Beer Sheba, em 1948, durante a Guerra de
Independência – e novamente em 1967, pouco após
a terrível Guerra dos Seis Dias.
Acho que o que torna Bernstein uma figura tão
extraordinária não é o talento enorme que tinha
para cada uma dessas atividades, mas a maneira
como ele estabelecia relações entre elas todas.
Entrevista a Ricardo Teperman

LENNY SOBRE MARIN
Para você, quais são as chances de alguém se tornar
um maestro de sucesso hoje em dia? Uma em mil?
Não sei – talvez uma em todo o universo! Mas
há alguns por quem eu poria minha mão no fogo.
Alguém em especial?
Sim. Há uma jovem chamada Marin Alsop. Ela
foi minha aluna em Tanglewood – regeu Matias, o
Pintor, de Paul Hindemith, e a Sinfonia nº 3, de Roy
Harris, sob minha supervisão. Ela é incrível, maravilhosa – uma promessa. Tive que chutar muito
seu traseiro [rindo], mas tive que chutar muito o
traseiro de todo mundo…
Entrevista a Jonathan Cott. Trecho do livro Dinner
With Lenny – The Last Long Interview With
Leonard Bernstein (Oxford University Press, 2013).
Tradução de Ricardo Sá Reston.
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CRONOLOGIA
1918

Nasce em Lawrence, Massachusetts, no dia 25 de agosto.

1928

Primeiras aulas de piano, com Frieda Karp.

1929

Ingressa na Boston Latin School, a escola mais antiga dos Estados Unidos.

1930

Aulas de piano com Susan Williams no New England Conservatory of Music.

1932

Aulas de piano com Helen G. Coates.

1934

Primeira apresentação como solista, interpretando o Concerto Para Piano, de Grieg, com a
Boston Public Schools Symphony Orchestra.

1935

Forma-se na Boston Latin School e ingressa na Universidade de Harvard. Estuda piano com
Heinrich Gebhard.

1937

Conhece o compositor Aaron Copland.

1939

Primeira apresentação regendo uma composição própria, The Birds, em Harvard.

1940

Toma aulas com Serge Koussevitzky, em Tanglewood.

1942

Estreia da Sonata Para Clarinete e Piano, no Institute of Modern Art, em Boston. Muda-se para
Nova York e consegue um emprego no Carnegie Hall, tocando piano em aulas de dança.

1943

´ na Filarmônica de Nova York. Meses depois,
Torna-se assistente do maestro Artur Rodzinski
rege a orquestra em concerto pela primeira vez, substituindo Bruno Walter, que ficara doente.

1944

Estreia da Sinfonia nº 1 - Jeremiah, com a Pittsburgh Symphony Orchestra.

1948

Rege concertos com a Filarmônica de Israel durante a Guerra de Independência. Primeira turnê
europeia, regendo orquestras em Munique, Milão, Budapeste, Viena e Paris.

1949

Estreia da Sinfonia nº 2 - Era da Ansiedade, com a Sinfônica de Boston regida por Serge
Koussevitzky, tendo o próprio compositor como solista ao piano.
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1954

Estreia do filme On The Waterfront (Sindicato de Ladrões), com trilha original de Bernstein.
Primeira exibição do programa Omnibus, concebido e apresentado por Bernstein.

1956

Estreia de Candide, no Martin Beck Theater, em Nova York.

1957

Estreia de West Side Story, no Winter Garden, em Nova York. Nomeado diretor musical da
Filarmônica de Nova York.

1958

Primeira performance dos Concertos Para a Juventude, com a Filarmônica de Nova York, no
Lincoln Center, com transmissão em rede nacional pela CBS.

1959

Publicação de seu primeiro livro, The Joy of Music.

1963

Estreia da Sinfonia nº 3 - Kaddish, em Tel Aviv, com a Filarmônica de Israel.

1965

Estreia de Chichester Psalms, com a Filarmônica de Nova York.

1967

Rege a Filarmônica de Israel no Monte Scopus, em Israel.

1969

Último concerto como diretor musical da Filarmônica de Nova York, da qual se torna regente

laureado.

1971

Estreia de Missa, encomenda de Jacqueline Kennedy Onassis para a inauguração do Kennedy
Center for the Performing Arts, em Washington.

1974

Apresenta o ciclo de palestras The Charles Norton Lectures, em Harvard (publicado em 1976
sob o título The Unanswered Question).

1979

Rege a Sinfonia nº 9, de Mahler, com a Filarmônica de Berlim.

1980

Estreia de Divertimento Para Orquestra, com a Sinfônica de Boston regida por Seiji Ozawa.

1985

Rege, com Eiji Oue, a Orquestra Jovem da Comunidade Europeia na turnê “Journey for Peace”.

1988

Estreia da Missa Brevis, com o Coro Sinfônico de Atlanta. Concerto em Tanglewood,
celebrando os 70 anos de Bernstein.

1989

Recusa a National Medal of Arts, oferecida pelo presidente George Bush, como protesto contra
a revogação dos subsídios do Fundo Nacional Para as Artes (NEA) para uma exposição de arte sobre
AIDS. Rege a Sinfonia nº 9, de Beethoven, na Schauspielhaus, em Berlim, celebrando a queda do muro.

1990

Morre em Nova York, no dia 14 de outubro.
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OBRAS DE BERNSTEIN NA
TEMPORADA 2014 DA OSESP

MISSA BREVIS

MAR 13, 14, 15

N

ascido em uma família russo-judaica
que emigrou para os Estados Unidos,
Leonard Bernstein, ao longo de sua
vida, sempre se mostrou preocupado
com a questão da fé em uma era secular. Para
ele, questões morais e espirituais tornaram-se intimamente ligadas à questão da relevância da
arte. Meditações sobre temas judaicos aparecem
de forma intrigante em obras como as sinfonias
Jeremiah e Kaddish e nos Chichester Psalms, mas
Bernstein também mostrava certa fascinação
pelo catolicismo e seus rituais. Sua monumental
Missa, composta para comemorar a inauguração
do Kennedy Center for The Performing Arts em
Washington, em 1971, com sua inovadora mistura
de liturgia católica em latim com elementos do
teatro musical dos anos 1960, possivelmente
continua sendo sua obra mais controversa.
Já em 1955, Bernstein considerou brevemente
a possibilidade de compor uma montagem musical
para a missa católica. Havia escrito música
incidental para The Lark, uma aclamada versão
para a Broadway da peça de Jean Anouilh sobre
Joana d’Arc, adaptada por Lillian Hellman (que
escreveu também o libreto de Candide). A partitura
1. The Leonard Bernstein Letters (Yale University Press, 2013).
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revela o que talvez seja um lado pouco conhecido
de Bernstein para os ouvintes mais familiarizados
com os seus americanismos influenciados pelo
jazz, ou com suas obras sinfônicas repletas de
alusões. Em The Lark, Bernstein se restringe a um
coro misto com contratenor (ou, opcionalmente,
um coral com oito solistas) e percussão. “Acho que
há a estrutura central de uma Missa curta aqui, e
talvez possa expandi-la para uma versão completa”,
escreveu em carta de outubro de 1955, sobre a
bem-sucedida pré-estreia de The Lark em Boston.1
É o que ele faria décadas mais tarde, em
1988, quando quis prestar uma homenagem ao
regente coral Robert Shaw, por ocasião de sua
aposentadoria da Sinfônica de Atlanta. Missa Brevis
(“missa curta”, em latim) traz as partes tradicionais
da missa, o chamado Ordinário, mas Bernstein
omite o Credo. A música de The Lark fornece a
base para um universo sonoro de austera beleza.

SONATA PARA
CLARINETE E PIANO

D

MAR 27, 29

epois da graduação em Harvard, Bernstein se
viu sob as asas de um dos mais importantes
mentores de sua vida, o imigrante russo
Serge Koussevitzky, com quem estudou
regência no festival que viria a se chamar Tanglewood.
Durante esse período, Bernstein compôs a primeira
obra que decidiu publicar, a Sonata Para Clarinete e
Piano, terminando também a primeira de suas três
sinfonias, Jeremiah.
Ainda mais do que o Trio Com Piano, a Sonata
Para Clarinete e Piano é tão consistente e firme
em sua habilidade de nos transportar para o jogo
das formas abstratas que é perturbador imaginar
quantas outras pérolas Bernstein poderia ter
escrito caso tivesse explorado mais o caminho da
música de câmara – vertente que permaneceria
como uma parcela menor de sua produção.
Compacta, esta Sonata engloba uma variedade
notável de atmosferas, mas com um senso de unidade total alcançado pela recorrência, em contextos novos, de ideias introduzidas anteriormente. O
primeiro movimento, mais breve, coloca em primeiro plano um contraste entre diferentes tipos
de lirismo. Ecos do compositor alemão Paul Hindemith, outra figura associada a Tanglewood naqueles anos, assim como de Aaron Copland, foram
enfatizados nas primeiras reações críticas à obra.
O próprio Bernstein interpretou a parte de piano,
tanto ao vivo como na primeira de suas gravações.
Elementos do jazz e da música latina surgem ao
longo do segundo movimento; seus compassos e
síncopas complexos e inconstantes antecipam características presentes no musical West Side Story,
que faria enorme sucesso na segunda metade dos
anos 1950. Por sua vez, a Sonata viria a se tornar
uma peça bastante conhecida dentro do repertório
para clarinete.

CANDIDE

JUN 27, 28, 29

U

ma década após o surgimento como
sensação instantânea em sua estreia de
última hora regendo a Filarmônica de
Nova York (em 1943), Leonard Bernstein
se dividia entre apresentações como regente ou
pianista, a composição de música sinfônica e a
docência. Como se não bastasse, lançou-se na escrita
de música para esta forma de arte essencialmente
americana: os musicais da Broadway.
Bernstein está entre as figuras dominantes
da “época de ouro” dos musicais, e Candide pode
muito bem ser considerado não apenas seu musical
mais brilhante, mas também uma de suas maiores
realizações como compositor, em todos os gêneros.
Trata-se de uma obra excepcionalmente complexa,
cuja partitura Bernstein continuou a revisar quase
até o fim da vida.
No início dos anos 1950, a dramaturga Lillian
Hellman sugeriu uma adaptação teatral do livro
homônimo de Voltaire, datado de 1759. Sua ideia
inicial era reconstruir a sátira do filósofo iluminista
sobre autoridade e otimismo ingênuo em formato
de peça teatral, com música a ser composta por
Bernstein. Mas o compositor começou a visualizar
uma dimensão musical muito mais ambiciosa
e chegou a falar em “uma grande ópera em três
atos com coro e balé”. Acabou optando por uma
mistura brilhantemente eclética, uma paródia em
que combinou elementos dos musicais e da opereta
com uma sofisticação inspirada também pela
grande ópera.
Bernstein estava em seu ápice criativo quando
se envolveu com o projeto, de modo que outros
compromissos se superpuseram a ele (incluindo
West Side Story e sua única trilha para cinema, a de
Sindicato de Ladrões [On The Waterfront]). Desafiando
muitas convenções da Broadway e concebido por
Hellman como uma sátira ao conformismo da era
McCarthy, Candide se tornou um sucesso de bilhe-teria quando estreou em 1956. Bernstein e outros
colaboradores, no entanto, seguiram burilando o
material para futuras remontagens.
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O universo musical em Candide alterna
graciosamente diferentes estilos – um reflexo
deslumbrante da narrativa rápida e picaresca
de Voltaire. Os magistrais instintos musicais e
teatrais de Bernstein lhe permitiram aludir de
forma natural – e muito nítida – a clichês clássicos
e operísticos, das formas de dança barrocas ao bel
canto italiano e à coloratura francesa. Há inclusive
uma metaparódia: uma alusão à paródia presente
nas operetas de Gilbert e Sullivan. Mesmo assim,
o resultado final transcende o simples pastiche.
Vejamos a brilhante Overture, que viria a ganhar vida
própria e se tornaria a obra de concerto mais executada
de Bernstein. Candide abre com uma fanfarra e uma
prévia das ideias musicais presentes no espetáculo. A
música é marcada pela criatividade encantadora de
Bernstein, tanto pela qualidade das ideias individuais
quanto pelo seu habilidoso entrelaçamento.
Outros destaques desta rica partitura incluem o
hilário tamborilar complacente do tolo “filósofo”
Dr. Pangloss (“The Best of All Possible Worlds”),
a comovente expressão dos primeiros vislumbres
de desilusão de Candide (“It Must Be Me”), a ária
repleta de coloratura da sua amante Cundegonde
(“Glitter And Be Gay”) e o dueto formado pelos
dois (“You Were Dead, You Know”). Próximo
ao fim do primeiro ato, vem o aclamado número
da personagem “Old Lady”, “I Am Easily
Assimilated”, cuja letra Bernstein e sua esposa
chilena Felicia juntaram forças para escrever.
Bernstein demonstra seu fascínio pela América
Latina em sua representação das desventuras dos
personagens no Novo Mundo, onde encontram
todos os vícios e crueldades do Velho Mundo, de
que haviam tentado escapar. Após uma sequência
espetacular de reviravoltas e decepções, os
protagonistas voltam ao lugar de onde partiram.
Em nenhum outro momento o brilhantismo de
Bernstein é tão flagrante quanto na descarga
emocional do número final (“Make Our Garden
Grow”), com sua melodia extensa e movimentada,
e a tentadora promessa de um novo começo.
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ON THE WATERFRONT –
JUL 31
SUÍTE SINFÔNICA
AGO 1, 2

O

filme On The Waterfront [Sindicato de
Ladrões], dirigido por Elia Kazan, ocupa a
oitava posição na lista dos cem melhores
filmes norte-americanos de todos os
tempos, elaborada pelo American Film Institute.
Escrita por Leonard Bernstein durante uma estadia
de três meses em Hollywood, em 1954, a música
representa sua única empreitada na composição para
cinema (outras trilhas de filmes que usam músicas de
Bernstein são adaptações de obras preexistentes).
Pode parecer curioso que, apesar de seu vínculo
com os meios de comunicação de massa como
plataforma para atingir novas audiências, Bernstein
tenha mantido distância do cinema. Em suas palavras,
o problema é que “é musicalmente insatisfatório
para um compositor escrever uma trilha cujo
principal mérito deve ser a discrição”. Reclamando
da experiência na ilha de edição dos estúdios de som
da Columbia Pictures, ele diz: “O compositor de
trilha fica ali sentado, protestando como pode, mas,
ao fim e ao cabo, aceitando (com peso no coração) a
inevitável perda de uma grande parte de seu trabalho.
Todos tentam consolá-lo: ‘Você pode aproveitar esse
material em uma suíte’.”
E foi exatamente o que Bernstein fez no
verão seguinte, criando uma peça de concerto
independente, que desenvolve as principais ideias
da trilha para On The Waterfront. A partitura traz
cinco partes, ainda que, como apontou o biógrafo
Humphrey Burton, o resultado parece menos
uma suíte de episódios variados do que um poema
sinfônico baseado na técnica de transformação
temática consagrada por Liszt. É especialmente
fácil seguir o curso dessas transformações, dados
os perfis muito claros e as colorações expressivas
do material temático de Bernstein, a começar pelo
tema do solo de trompa (originalmente tocado na

sequência de abertura do filme). Um blues choroso
alude à cidade solitária – o filme de Elia Kazan se
passa nos estaleiros decadentes de Hoboken, New
Jersey, cuja violência é evocada musicalmente em
passagens que estão entre as mais agressivas da obra
do compositor. Em On The Waterfront, Bernstein usa
os recursos do jazz para transmitir uma brutalidade
terrível, diferentemente de West Side Story, por
exemplo, em que o gênero expressava a exuberância
da cidade grande.
No coração emocional da suíte, Bersntein se
aproveita da música usada na inesquecível cena em
que os dois amantes, Terry (Marlon Brando) e Edie
(Eva Marie Saint), encontram-se sobre o teto de
um prédio. O tema principal, associado a Terry,
e uma variante do solo de trompa são melodias
lamentosas e bastante espaçadas – recurso
recorrente quando Bernstein explora sua veia mais
lírica (como em “Make it Grow”, em Candide, por
exemplo). Retornam as passagens mais violentas da
música e, então, Bernstein opera a mais gloriosa
transformação do tema de Terry, uma ode à sua
resistência desafiadora.

DIVERTIMENTO PARA
ORQUESTRA

B

OUT 16, 17, 18

ernstein evocava frequentemente imagens
do ambiente eletrizante e acelerado da
Nova York em meados do século xx, mas
este nativo de Massachusetts manteve
por toda sua vida ligações com instituições da
Nova Inglaterra que desempenharam um papel
proeminente em sua formação. Uma dessas foi
a Sinfônica de Boston, para cujo centenário de
fundação foi convidado a escrever uma peça curta.
Como de costume, acabou se entusiasmando e
produziu uma ode inacreditavelmente inventiva à
paleta sonora da orquestra moderna (com quinze
minutos de duração), que também é uma ode à
densidade do espírito norte-americano e às suas
incontáveis paixões: o Divertimento Para Orquestra.

Os oito breves movimentos que compõem o
Divertimento são habilmente organizados em duas
seções de quatro movimentos cada. A escrita é
expansiva: a orquestra inteira está presente nos
movimentos externos de cada seção, cabendo uma
paleta mais reduzida aos movimentos centrais.
Uma célula concisa de duas notas – o semitom
ascendente si-dó, utilizado para representar a
frase “Boston Centenary” (Centenário de Boston)
– fornece unidade ao panorama orquestral
grandemente variado.
Um subtítulo evoca o “caráter” de cada
movimento, começando com “Sennets And
Tucket”, expressão antiquada que remete aos
toques de trompete ou corneta que sinalizam o
início de alguma cerimônia ou entrada de um
personagem importante nas peças elisabetanas.
O puro humor da escrita de Bernstein arma jogos
de alusão e perspicácia musical. A “Valsa” remete
à Sinfonia Patética, de Tchaikovsky, e seu padrão
métrico sincopado. A seguir, em “Mazurka”, de
escrita mais discreta, o autor propõe uma incursão
ao primeiro movimento da Quinta Sinfonia de
Beethoven. A primeira parte termina com uma
piscadela à América Latina: “Samba”.
“Turkey Trot” dá início à segunda parte do
Divertimento citando uma sentimental e antiquada
dança folclórica norte-americana (que parece ecoar o
ritmo de “America” em West Side Story). A sequência
é surpreendente: o sinuoso tema dodecafônico de
“Sphinxes”, sombrio momento de atonalismo, é
sucedido por “Blues”, um tributo ao legendário
gênero norte-americano. No último movimento,
“In Memoriam; March: ‘The BSO Forever’”, um
trio de flautas dedicado aos grandes regentes
da história da Sinfônica de Boston, incluindo o
mentor de Bernstein, Serge Koussevitzky, serve
como prelúdio para uma recriação da linguagem
divertida das marchas da Boston Pops,2 encerrando
de forma festiva o Divertimento.

2. Orquestra “irmã” da Sinfônica de Boston, especializada em música clássica ligeira e melodias populares.
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TRIO COM PIANO

OUT 16, 18

C

om apenas dezenove anos de idade,
ainda antes de se formar em Harvard,
quando apenas começava a pensar
seriamente em seguir carreira como
compositor e regente, Bernstein compôs seu Trio
Com Piano para o conjunto de câmara de uma
amiga. A obra foi concluída em 1937 – ano em
que conheceu uma de suas maiores influências,
Aaron Copland –, mas só seria gravada depois da
morte do compositor.
Em câmera lenta, uma introdução sombria
prepara o tema, que evolui para um movimento
rápido; mas a atmosfera meditativa do início
reaparece nas transições importantes. O
tratamento dos motivos aponta para os modelos
alemães usuais – notadamente Brahms –, mas
há também, emprestando vivacidade à textura,
traços de sensibilidade francesa, como na
roupagem impressionista que o tema de abertura
assume no começo do Finale, em que prevalece
certa atmosfera lúdica à la Stravinsky.
No entanto, é no segundo movimento que a
verdadeira voz pessoal de Bernstein se anuncia, nas
variações em ritmo de marcha influenciadas pelo
blues, com a escrita excêntrica em pizzicato para as
cordas e rápidas passagens pelos agudos no piano
(ele inclusive reutilizaria parte do material deste
movimento em seu primeiro musical na Broadway,
On The Town). Por todas as suas óbvias – e em
alguns momentos pouco digeridas – influências,
o Trio Com Piano sugere um escopo musical bem
mais amplo que a usual peça de juventude de um
compositor em eclosão. A mente ativa e fértil de
Bernstein enlaça o ouvinte com uma sensação de
que há possibilidades ilimitadas em todo e qualquer
material musical ao seu alcance.
Thomas May é jornalista, autor de Decoding Wagner:
An Invitation To His World of Music Drama (Amadeus
Press, 2004) e organizador de The John Adams
Reader (Amadeus Press, 2006). Tradução de Ricardo
Sá Reston e Ricardo Teperman. © Thomas May
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS
ORIGINAL JACKET COLLECTION: BERNSTEIN CONDUCTS
BERNSTEIN (10 CDs)

Columbia Symphony Orchestra
Filarmônica de Nova York
New York City Ballet Orchestra
Leonard Bernstein, regente
SONY CLASSICS, 2008

BERNSTEIN CONDUCTS BERNSTEIN (7 CDs)

Filarmônica de Israel
Filarmônica de Los Angeles
Filarmônica de Viena
Filarmônica de Nova York
Leonard Bernstein, regente

DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2002

CANDIDE OVERTURE; SYMPHONIC DANCES FROM WEST
SIDE STORY; SYMPHONIC SUITE FROM THE FILM ON THE
WATERFRONT; FANCY FREE BALLET

Filarmônica de Nova York
Leonard Bernstein, regente
SONY CLASSICAL, 2004

VIOLIN SONATA, PIANO TRIO

William Terwilliger, violino
Andrew Cooperstock, piano
Charles Bernard, violoncelo
NAXOS, 2010

CANDIDE

Sinfônica de Londres
Leonard Bernstein, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1997

SYMPHONIES Nº 1 – JEREMIAH & Nº 2 – THE AGE OF ANXIETY

Filarmônica de Nova York
Leonard Bernstein, regente
SONY, 1999

SYMPHONY Nº3 — KADDISH; CHICHESTER PSALMS

Filarmônica de Nova York
Leonard Bernstein, regente
Camerata Singers
Columbus Boychoir
Jennie Tourel, mezzo soprano
Felicia Montealegre, narradora
SONY, 1998

SONATA PARA CLARINETE E PIANO

Jon Nakamatsu, piano
Jon Manasse, clarinete

HARMONIA MUNDI, 2010

SERENADE; FACSIMILE; DIVERTIMENTO

Sinfônica de Bournemouth
Marin Alsop, regente
NAXOS, 2005

SUITE FROM CANDIDE; FIVE SONGS; THREE MEDITATIONS
FROM MASS; DIVERTIMENTO

Orquestra de Minnesota
Eiji Oue, regente

REFERENCE RECORDINGS, 1999

MASS

Sinfônica de Baltimore
Jubilant Sykes
Marin Alsop, regente
NAXOS, 2009

CHICHESTER PSALMS

BERNSTEIN E STRAVINSKY, EM 1960

Sinfônica de Bournemouth
Coro Sinfônico de Bournemouth
Marin Alsop, regente
NAXOS, 2003

MISSA BREVIS; SYMPHONY Nº 3, THE LARK

Sinfônica de Baltimore
Coro da Osesp
Marin Alsop, regente
NAXOS, NO PRELO
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13 MAR QUI 21H CEDRO
14 MAR SEX 21H ARAUCÁRIA
15 MAR SÁB 16H30 MOGNO
MARIN ALSOP REGENTE
GARRICK OHLSSON PIANO
PAULO MESTRE CONTRATENOR
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
LEONARD BERNSTEIN
Missa Brevis
SERGEI RACHMANINOV
Concerto nº 2 Para Piano em Dó Menor, Op.18
CAMILLE SAINT-SAËNS
Sinfonia nº 3 em Dó Menor, Op.78 – Órgão

27 MAR QUI 19H SOLISTAS DA OSESP NOITE
29 MAR SÁB 14H45 SOLISTAS DA OSESP TARDE
ARCÁDIO MINCZUK OBOÉ
DANIEL ROSAS CLARINETE
FRANCISCO FORMIGA FAGOTE
NIKOLAY ALIPIEV TROMPA
DANA RADU PIANO
DARIUS MILHAUD
Sonatina Para Oboé e Piano, Op.337
LEONARD BERNSTEIN
Sonata Para Clarinete e Piano
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quinteto Para Piano e Sopros em Mi Bemol Maior,
Op.16

27 JUN SEX 21H
28 JUN SÁB 21H
29 JUN DOM 19H30
MARIN ALSOP REGENTE
PAULO SZOT BARÍTONO NARRADOR, PANGLOSS, MARTIN
KEITH JAMESON TENOR CANDIDE
LAUREN SNOUFFLER SOPRANO CUNEGONDE
KEITH PHARES BARÍTONO MAXIMILIAN, CAPTAIN
JOYCE CASTLE MEZZO SOPRANO OLD LADY
MARIE LENORMAND MEZZO SOPRANO PAQUETTE
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARCOS THADEU REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
LEONARD BERNSTEIN
Candide [Versão Para Concerto 1993]
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31 JUL QUI 21H PAU-BRASIL
1 AGO SEX 21H SAPUCAIA
2 AGO SÁB 16H30 JEQUITIBÁ
GIANCARLO GUERRERO REGENTE
MANUEL BARRUECO VIOLÃO
ROBERTO SIERRA
Fandangos
HEITOR VILLA-LOBOS
Concerto Para Violão e Pequena Orquestra
CLÁUDIO SANTORO
Brasiliana
LEONARD BERNSTEIN
On The Waterfront - Suíte Sinfônica

16 OUT QUI 21H PAU-BRASIL
17 OUT SEX 21H SAPUCAIA
18 OUT SÁB 16H30 JEQUITIBÁ
EIJI OUE REGENTE
MAKOTO OZONE PIANO
LEONARD BERNSTEIN
Divertimento Para Orquestra
GEORGE GERSHWIN
Concerto Para Piano em Fá Maior
SERGEI RACHMANINOV
Danças Sinfônicas, Op.45

16 OUT QUI 19H SOLISTAS DA OSESP NOITE
18 OUT SÁB 14H45 SOLISTAS DA OSESP TARDE
CAROLINA KLIEMANN VIOLINO
DOUGLAS KIER VIOLONCELO
KARIN FERNANDES PIANO
CHARLES IVES
Sonata nº 4 Para Violino e Piano - Children’s Day
at The Camp Meeting
LEONARD BERNSTEIN
Trio Com Piano
ROBERTO SIERRA
Trio Com Piano nº 3 – Romântico
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PRINCIPAIS OBRAS
MÚSICA ORQUESTRAL

Sinfonia nº 1 – Jeremiah (1944)
Sinfonia nº 2 – Era da Ansiedade (1949)
Sinfonia nº 3 – Kaddish (1963)
Divertimento Para Orquestra (1980)
BALÉ, MUSICAL, FILME, ÓPERA

On The Town (1944)
Fancy Free (1944 )
On the Waterfront (Trilha Para o Filme
Sindicato de Ladrões) (1954)
Candide (1956)
West Side Story (1957)
MÚSICA VOCAL

Chichester Psalms (1965)
Missa (1971)
Missa Brevis (1988)

MÚSICA DE CÂMARA

Trio Com Piano (1937)
Sonata Para Violino e Piano (1940)
Sonata Para Clarinete e Piano (1942)
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LEONARD BERNSTEIN, C. 1960
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ALGO A DIZER

POR LEONARD BERNSTEIN
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“

É

uma sinfonia bem escrita, mas o compositor
parece não ter nada a dizer” – eis uma frase
típica da crítica musical. Ora, quem disse
que um compositor quer dizer alguma coisa?
Suponhamos que ele tenha algo a dizer, por que
não guarda para si? Essa compulsão é o que faz
dele um artista. Imagino sempre o artista tendo
uma espécie de demônio pelas costas, espetando-o
com um tridente. Frequentemente me sinto assim
quando estou prestes a entrar no palco para reger
– há algo que te empurra lá pra frente, como um
diabinho pelas costas. Na verdade, é isso que
faz alguém querer subir no pódio, o que é uma
maluquice. Um homem adulto em cima do pódio
balançando os braços: absurdo! Mas algo me obriga
a fazê-lo. É compulsivo, não há dúvida, como uma
mania – e não há nada a se fazer.
O ato de compor é igualmente compulsivo. Se
você tem alguma coisa a dizer, é imprescindível que
saia pela sua boca. Obviamente, na vida privada não
é assim: se você tem algo a dizer, é preciso esperar
sua vez e ter certeza de que alguém se importa
em ouvir. Em um jantar, por exemplo, cada um
tem de esperar aquele momento oportuno em
que pode se intrometer na conversa. Se você é um
compositor ou artista, ganha uma espécie de direito
divino de falar, de qualquer jeito. (Isto não significa
necessariamente que o que foi dito será ouvido por
alguém.)
E o que faz você ter que dizê-lo? É a necessidade
de comunicar. Todos vocês aqui em Chicago1
gostam muito de repetir que estamos sozinhos, que
somos uma “multidão solitária”, e de fato somos.
“Comunicação”, eu acho, é a palavra mais discutida
no século xx. Todo mundo quer entrar em contato
com alguém. O sociólogo alemão Erich Fromm segue
escrevendo livros sobre o quanto somos incapazes
de amar, e sobre como o amor é a única forma pela
qual podemos alcançar o acalento da comunicação no
mundo; e suponho que isto seja verdade.
O detalhe é que o amor não é o único caminho.
A arte também é um caminho: comunicação por
meio da arte. Então suponho que se pode dizer que,
ao ouvir uma frase doce de Mozart, algo semelhante

ao amor está sendo transmitido. Poderia alguém
parafrasear Mary Baker Eddy [fundadora da Igreja
de Cristo, Cientista, em Boston, no final do século
xix] e dizer “Arte é amor”? Acho que sim. Claro
que estou lançando uma daquelas questões oblíquas
e provocantes. Isto significa, portanto, que Picasso
é amor? Jackson Pollock é amor? Gertrude Stein é
amor? Se arte é igual a acalento, que é igual a amor,
então arte deve ser amor.
Naturalmente, essa compulsão por dizer algo
tem a ver com o destinatário dessa comunicação,
que nesse caso é uma plateia. Sei que sempre penso
em uma plateia quando componho música – não
quando planejo compor nem enquanto estou de
fato compondo –, mas em algum lugar no ato de
compor há uma sensação que evoca o momento em
que as pessoas irão ouvir o resultado. Tenho muitos
amigos compositores, e já li relatos semelhantes em
documentos sobre compositores do passado, que
dizem não ter essa sensação. Essas pessoas insistem
em dizer o que tem a dizer, independentemente de
alguém ouvir ou não, e não se importam com isso.
Eles não têm ninguém, nenhum tipo de plateia
em mente, e sempre citarão Bach, Bruckner e
outros que afirmavam compor pelo louvor a Deus
e por nenhum outro motivo. Em outras palavras, a
composição de uma obra musical é uma forma de
sacrifício místico. Bruckner compôs todas as suas
obras dessa forma. Essa era sua maneira de fazer
um sacrifício a Deus. Bach também.
Por outro lado, sabemos que Bach era um
compositor altamente utilitário. Ele tinha de
entregar determinada cantata pronta para o
próximo domingo, porque precisavam dela.
Precisavam de uma Paixão para a Páscoa, ou
qualquer coisa assim, e ele, além de compor essas
peças, escreveu peças educativas para cravo, peças
de violino para violinistas e peças de órgão para
organistas. Como se resolve esse dilema? É uma
outra questão provocante.
Trechos do artigo “Something to Say...”, publicado em
The Infinite Variety of Music (Amadeus Press, 2007).
Tradução de Ricardo Sá Reston.

1. Este texto é a transcrição de uma fala de improviso de Bernstein na Universidade de Chicago, em
19 de fevereiro de 1957.
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