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RESUMO

A partir de um conjunto de partituras encontradas no Teatro Carlos Gomes em Blumenau Santa Catarina, surgiu a curiosidade de compreender quem foi o ignoto compositor que as
assinava, e este foi o mote inspirador deste trabalho. Alfred Brandt-Caspari (1865-1929),
como se pôde saber, nasceu na Alemanha e fugiu com sua família para o Brasil após tropas
francesas terem invadido o Reno, onde vivia e trabalhava como organista da Casa Imperial
Alemã. No Brasil, executou diversas funções, como diretor de música da Igreja Evangélica
Luterana de São Paulo, organista, professor, pianista acompanhador, diretor da Sociedade
Alemã de Oratórios, entre outras. O presente trabalho compreende refletir sobre sua
memorabília encontrada, sua trajetória e sua música. Para isso, atravessa seus currículos,
entendidos como documentos autobiográficos; seus locais de ação, suas parcerias, suas
composições. Brandt-Caspari possui um vasto número de composições, compreendendo peças
para coro, orquestra, piano solo, canções acompanhadas; além de diversos arranjos para
variadas formações. A busca por exercer um papel musicológico relevante que implica em
organizar, sistematizar, interpretar e divulgar as informações recolhidas também justifica a
proposta do trabalho. Além disso, esforços para divulgação de sua obra e abertura de
precedentes para trabalhos futuros são incentivados.

Palavras-chave: Alfred Brandt-Caspari. Música dos imigrantes alemães no Brasil. Estudo
biográfico-musical. Musicologia histórica.

ABSTRACT

A set of scores found at the Carlos Gomes Theater in Blumenau - Santa Catarina triggered the
curiosity to understand who was the unknown composer who signed them. This was the initial
inspirational motto of this work. Alfred Brandt-Caspari (1865-1929), as it was possible to
know, was born in Germany and fled with his family to Brazil after French troops invaded the
Rhine, where he lived and worked as an organist of the German Imperial House. In Brazil, he
performed several functions as music director of the Evangelical Lutheran Church of São
Paulo, organist, teacher, accompanist pianist, director of the German Society of Oratories,
among others. The present work includes reflections on his found memorabilia, his trajectory
and his music. To accomplish this, his curricula was studied, understood as autobiographical
documents; his places of action, his partnerships, his compositions. Brandt-Caspari has a vast
number of compositions, including pieces for choir, orchestra, piano solo, accompanied
songs; besides several arrangements for various formations. The search for a relevant
musicological role that implies organizing, systematizing, interpreting and disseminating the
information collected also justifies the present work. In addition, efforts to publicize his work
and opening of precedents for future work are encouraged.

Keywords: Alfred Brandt-Caspari. Music of the German immigrants in Brazil. Biographicalmusical study. Historical musicology.
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1

INTRODUÇÃO

A escolha do tema desta pesquisa está ligada à minha trajetória pessoal e instigação
pela investigação histórico-biográfica de artistas, especialmente músicos. Desde que concluí a
graduação em Teologia no Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo) e decidi
adentrar na área acadêmica da música, além da prática como regente e cantor, tive acrescido
interesse na área de musicologia histórica, entendendo-a como um campo ainda fértil e não
esgotado.
Inscrevi-me, então, em disciplinas de história da música do curso de graduação e
cursei algumas, com intuito de poder me contextualizar nos estudos em história musical
contemporâneos. Fui inserido no Grupo de Estudos em Musicologia, Gemu, da Universidade
Regional de Blumenau (Furb) com orientação do prof. Roberto Rossbach. No Gemu,
pudemos estudar as vertentes contemporâneas mais expressivas na musicologia e
etnomusicologia, o que me preparou para tentar galgar a entrada no Programa de PósGraduação em Música (PPGMus) da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina).
Ainda sem um projeto definido, fui apresentado pelo prof. Rossbach e pelo colega
Tiago Pereira a um grupo de peças encontradas no acervo do maestro Heinz Geyer, no Teatro
Carlos Gomes, em Blumenau-SC. Dentre as partituras, planos de concerto e documentos da
orquestra e do coro regido por Geyer durante décadas, encontravam-se diversas partituras
editadas, manuscritos e coleções de um compositor “desconhecido” aos então pesquisadores e
à administração do Teatro.
Vendo nestes documentos uma possibilidade de estudo, decidi dedicar minha pesquisa
de mestrado à memória deste compositor ignoto -também para mim-, Alfred Brandt-Caspari,
pesquisa que aqui vos apresento. Com uma fase inicial limitada pelo raso agrupamento
documental, a pesquisa foi se desenvolvendo a partir de pistas encontradas nas partituras,
visto que não foi possível encontrar referências bibliográficas iniciais sobre o compositor.
Indicações de datas, locais e nomes de intérpretes foram sendo cruzados a fim de construir
uma trajetória, ou pelo menos uma ideia dela.
O objetivo principal se

baseia na busca por meios e fins de compreensão de sua

trajetória como músico múltiplo que foi, resultando em um relato biográfico-crítico,
lexicográfico e

aberto, dentro do campo da musicologia histórica. Imagina-se, no entanto,
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que sua trajetória e sua música são elementos inseparáveis, entrelaçados, e que só é possível
compreender um elemento se conectado com o outro.
A dificuldade inicial, como já referida, deve-se ao fato de que se tinha conhecimento
apenas do acervo Heinz Geyer e, a partir dele, foi-se tomando conhecimento dos outros
acervos e da validade histórica do seu conteúdo. Além disso, este era o único acervo
encontrado em solo catarinense, todos os outros foram encontrados em São Paulo ou através
da web. Portanto, este trabalho não é retido a uma localização geográfica, mas abrange pelo
menos dois estados brasileiros além dos dados em território alemão.
Esta possibilidade de um estudo não ligado ao território, mas ao artista em seus
contextos, é parte de uma nova tradição no fazer musicológico brasileiro. Também está
conectada com a prática da musicologia fora dos grandes e tradicionais eixos. Castagna, um
dos pensadores desta nova tradição, aponta a necessidade de sua prática fora do eixo histórico
tradicional ao finalizar seu artigo Avanços e Perspectivas na Musicologia Brasileira:

É importante, ainda, que a história da musicologia torne-se uma linha de pesquisa
praticada em várias regiões do país, com a finalidade de se conhecer melhor o que
produzimos, compreender as relações entre a musicologia brasileira e as tendências
internacionais dessa ciência, e aplicar no presente as reflexões sobre a produção
musicológica do passado (CASTAGNA, 2008, p. 51).

Sendo assim, estudar a obra de Alfred Brandt-Caspari torna-se não só relevante à
cidade de Blumenau, ou à cidade de São Paulo, mas à musicologia de forma geral, buscando o
não-lugar da construção histórica artística que abrange tudo e todos, rompendo barreiras de
espaço e tempo.
Basear uma pesquisa de linha acadêmica em memórias é um desafio a todo
pesquisador que busca, para além de um agrupamento de informações documentais, uma
reflexão de diversos âmbitos. Ainda mais amplo sob o ponto de vista da musicologia, visto
que os interesses estão além de datas e partituras, mas da história que se pode contar através
delas e da música que delas brota. Uma pesquisa de cunho biográfico-musical, ainda mais,
busca visualizar o artista por detrás da obra, a obra em si, o contexto que os moldou e
implicações pontuais limitadas por tempo de pesquisa, resultados obtidos e por tudo o que não
foi escrito por simples falta de espaço ou encaixe. As responsabilidades da musicologia,
somadas ao esperado teor acadêmico, tornam o trabalho biográfico-musical em um cenário de
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difíceis escolhas, porém os pequenos vislumbres, que vão aos poucos se agrupando e
reunindo sentido memorial, fazem todo o esforço valer a pena.
Memória, um dos aspectos imprescindíveis para este trabalho, é um conceito
complexo de se categorizar. Dentre as diversas possibilidades de autores que se debruçaram
sobre o tema, Pierre Nora (1993) parece ser um dos mais diretos. Segundo ele, a memória,
hoje, não é mais memória, mas já história.
É, antes de tudo, uma memória [...], arquivística. Ela se apoia inteiramente sobre o
que há de mais preciso no traço, mais material no vestígio, mais concreto no
registro, mais visível na imagem. [...] Menos a memória é vivida no interior, mais
ela tem necessidade de suportes exteriores e de referências tangíveis de uma
existência que só vive através delas (NORA, 1993, p. 14).

Pode-se chamar de acervo ou arquivo uma coleção ou conjunto de memórias, ou ainda
uma memorabília. Ainda que pareça inadequado quaisquer tentativas de verbetizar e
conceituar arquivo, ele está intimamente ligado à memória e ao passado. Entretanto, não está
somente ligado ao conteúdo de um passado estocado para consulta, mas sua própria existência
está conectada com alguma relação com o futuro, pois um tipo de esperança de utilização
habita seu centro. Sendo assim, é possível compreender o frenesi por catalogações e
organizações de arquivos. Pode ser compreendido como um tipo de esperança vazia.
Assim, o pesquisador, que tem por motivação buscar reflexões através do tecer de
informações primárias com suas próprias subjetividades e influências, busca entender o
arquivo e o fazer arquivológico da mesma forma, como uma compreensão da ciência dos
homens no tempo, construída a partir de fragmentos de memórias, sendo a história vista como
uma disciplina, e, também, arte.
Esta sequência de definições - ciência dos homens no tempo, conhecimento por
vestígios, escritos e testemunhos não escritos, testemunhos voluntários e
involuntários - garantem o estatuto da história como disciplina e do historiador
como artesão (RICOEUR, 2004, localizador 2547, tradução nossa, grifo
acrescentado).

A intervenção de um historiador, assim como é a de um artesão, neste contexto,
deveria ser um elemento transformador. Não parasitista, apoiando-se no arquivo com fins de
“consumo próprio”, mas transformando em conhecimento o vestígio histórico em questão.
Ainda assim, dentro desta linha de compreensão, memória e história não são sinônimos.
Do contrário, memória, que é parte da história, não a contempla como um todo, posto seu
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caráter espacial. História é sempre construção, pensamento, e se alimenta da memória, mas a
deglute e a transforma em outro material, subjetivado.

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe
uma à outra. [...] A história, operação intelectual e laicizante, demanda análise e
discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a
torna sempre prosaica. [...] A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto,
na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções
e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo
(NORA, 1993, p 9).

É através desta compreensão que Nora trata a memória como fragmentos da própria
vida, enquanto história, a forma como essa vida é contada; e é através desta percepção que
este trabalho se baseia. É a narrativa dos “fatos reais” que torna uma biografia relevante,
enquanto, ao mesmo tempo, a passagem pela memória não pode ser esquecida, mas abarcada
pelo pesquisador que se debruça sobre o tema.

Quão importante são os fatos reais em uma biografia? Ou, em outras palavras, qual é
a relação entre fato e memória para a criação ou descoberta do eu que narra sua
história? Uma resposta a esta pergunta é certamente a noção de que o que molda o
eu talvez não seja tanto um evento real que ocorreu no passado, mas a memória dele.
A relevância da modelagem do evento que permaneceu gravado na memória de
alguém como possuindo certo significado ou representando um ponto de virada ou
quebra em sua vida, está na forma como a memória e a imaginação de alguém têm
reformulado, recriado e devolvido de volta para a mente (POLIC, 2011, p. 164.
Tradução nossa).

Trabalhos de cunho biográfico são também delineados como uma construção, ou ainda
uma re-construção (RICOEUR, 1992, p. 3), sendo uma relação de alteridade entre o
pesquisador e o objeto de pesquisa.
Buscando a memorabília de Brandt-Caspari, observando-a através de método
científico de pesquisa e a expondo à subjetividade de pesquisador, o objetivo maior é o de
levantar fagulhas de memórias de vida e arte, na tentativa de refletir sobre sua música e
trajetória, sendo esse um trabalho que visa contribuir para a musicologia histórica em diversos
sentidos: mapeando acervos à novas pesquisas; trazendo à tona a figura de um compositor
“menos conhecido”, para além dos cânones; compondo uma musicologia que não é restrita à
localização geográfica, mas que permeia estados e países; além do próprio estudo musical
sobre a obra de Brandt-Caspari e suas diversas atividades enquanto músico e artista (tendo
atuado como regente, pianista, organista, cantor, poeta, diretor de sociedades de canto, entre
outras atividades).
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O trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo este primeiro de caráter
introdutório, compreendendo um breve contexto sobre a trajetória pessoal do pesquisador,
além de expor desafios do trabalho de cunho histórico, biográfico e, também, acima de tudo,
musicológico.
O segundo capítulo, Memorabília: vestígios de uma história, abrange, de forma
também introdutória e exploratória, um mapeamento de acervos, arquivos e principais fontes
sobre Brandt-Caspari, locais e grupos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.
O terceiro capítulo, Quando o documento conta uma trajetória, terá por finalidade
expôr uma biografia que contempla seus anos na Alemanha, a fuga para o Brasil, percorrendo
seu contexto sócio-cultural e buscando uma compreensão de seus currículos, entendidos como
forma documental de origem autobiográfica.
O quarto capítulo, Atividades musicais de Brandt-Caspari no Brasil, terá por enfoque
sua chegada a São Paulo, a composição das peças com a temática do exílio, além de falar
sobre seus parceiros de palco, as Sociedades de canto que dirigiu, sua dedicação à música
sacra e ainda comentar sobre um episódio em Florianópolis, Santa Catarina. O capítulo é
finalizado comentando sobre a pluralidade, multiplicidade deste artista único e de trajetória
polissêmica.
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2

MEMORABÍLIA: VESTÍGIOS DE UMA HISTÓRIA
Termo latino que significa “coisas que servem para
serem lembradas”. [...] De aplicação variada, podemos
dizer que tudo o que teve um significado importante
para um sujeito pode ser recuperado numa memorabília,
ou recolha de memórias, experiências pessoais, obras
realizadas, conhecimentos adquiridos, etc. que de
alguma forma nos marcaram (CEIA, 2010).

Este capítulo tem por objetivo o mapeamento do conjunto de arquivos que serviram de
fontes primárias para minha pesquisa. São quatro os grupos de arquivos consultados: o acervo
Heinz Geyer, no Teatro Carlos Gomes de Blumenau; o acervo particular da família BrandtCaspari (ou seja, da família Searby, como será explicado à frente); os arquivos da Igreja
Luterana de São Paulo; e o arquivo do Instituto Martius-Staden.
Além dos arquivos citados, fontes periódicas como jornais, também figuram como
referenciais desta pesquisa. Entre eles estão os jornais Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, Folha Nova de Florianópolis, entre outros.

2.1

ACERVO HEINZ GEYER

O acervo Heinz Geyer está localizado na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na
Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, ou Teatro Carlos Gomes1. Nele constam
partituras e documentos do coro e da orquestra regida por Heinz Geyer, imigrante alemão que
trabalhou em Blumenau a partir de 1921. O acervo não é aberto ao público, mas é dada aos
pesquisadores a oportunidade de pesquisa apenas através de permissão pela secretaria do
Teatro.
O acervo foi catalogado por Roberto Rossbach e Tiago Pereira em um processo
iniciado em março de 2011 e, por fim, resultou no artigo Acervo Heinz Geyer, da Sociedade
Dramático-Musical Carlos Gomes de Blumenau: catalogação e edição, publicado na Opus,
Revista Eletrônica da ANPPOM, em 2012.

1

O Teatro Carlos Gomes fica na Rua XV de novembro, n. 1181, Centro, Blumenau - Santa Catarina.
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Figura 1- Acervo Heinz Geyer. Fonte: Autor, 29 de out. de 2015.

O processo de catalogação realizado por Roberto Rossbach e Tiago Pereira foi
responsável por organizar o acervo, proteger os documentos originais com capas de papel e
produzir uma ficha catalográfica dispondo de identificação, descrição do material e descrição
do conteúdo, além de um incipit musical. Este trabalho exaustivo de catalogação foi de suma
importância para facilitar a localização e compreensão da obra de Alfred Brandt-Caspari nele
contida.
Nas Figuras 2 e 3 é possível ver um exemplo (Br Bl HG - TCG 186 - 57, ver n. 587 do
APÊNDICE A2) de uma ficha catalográfica utilizada no processo. A Figura 2 contempla a
frente e a Figura 3 o verso de uma mesma ficha. Através da Figura 2 entendemos que o
documento a que a descrição da ficha se refere é uma partitura manuscrita com o título de
2

Uma lista exaustiva abrangendo as peças catalogadas foi produzida a partir desta catalogação e se encontra no
APÊNDICE A. Foram encontradas mais de 700 partituras, dentre elas, diversas com o mesmo conteúdo
replicado ou partes de uma mesma peça fragmentada para orquestra ou coro. Estas partituras compreendem
obras autorais de Brandt-Caspari, bem como arranjos e adaptações que o mesmo realizou sobre a obra de outros
compositores. Também é comum a mesma peça ser encontrada arranjada para diversas formações.
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Haltet Frau Musika in Ehren, composta por Alfred Brandt-Caspari em 20 de novembro de
1910. É uma canção para coro masculino (Männerchor) a 4 vozes em Lá Maior, sendo sua
fórmula de compasso 3/2 e possuindo 1 movimento. Através da Figura 3 vê-se um incipit
literário e um incipit musical da obra, além da observação “Ver TCG 186 - 57”, referindo-se à
frente do mesmo documento.

Figura 2 - Catalogação do Acervo (Frente). Fonte: Acervo Heinz Geyer, Br Bl HG - TCG 186 - 57.
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Figura 3 - Catalogação do Acervo (Verso). Fonte: Acervo Heinz Geyer, Br Bl HG - TCG 186 - 57.

Dentre os documentos encontrados neste acervo estão rascunhos, manuscritos
completos, obras editadas, programas de concerto. São partituras para orquestra, piano, órgão,
mas o que se destaca são as peças para coro, em diversas formações, Männerchor (coro
masculino), Frauenchor (coro feminino), Schülerchor (coral de alunos), entre outros.
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Segundo anotações dos catalógrafos, a peça mais antiga deste acervo, canção vocal
acompanhada, dataria de 12 ou 13 de janeiro de 1886 e se chamaria Frühlingsgrüße (Br Bl
HG - TCG 188 - 15, ver n. 634 no APÊNDICE A). Entretanto, pude detectar a peça
Verlorenes Leben, de 1885, parte do contralto para uma canção de coro misto (Br Bl HG TCG 190 - 21, ver n. 722 no APÊNDICE A), como sendo mais antiga.
As mais recentes foram compostas em dezembro de 1928, sendo que não há nenhuma
peça registrada no ano de sua morte (1929). Este dado nos esclarece que, dentre as peças com
datação, o arquivo compreende de 1885 a 1928, embora seja impossível afirmar com certeza
que não há nenhuma peça anterior a esta data, pois um grande número de registros não estão
datados, além de rascunhos de temas ou simplesmente de uma sequência de dois ou três
acordes de difícil localização no tempo.
Nenhuma das partituras ou planos de concerto em que figuravam a música de BrandtCaspari foi produzida ou executada na cidade de Blumenau, mesmo durante o período de
atuação do maestro Geyer, o que levantou a questão de “como essas partituras chegaram a
Blumenau?” Em sua dissertação de mestrado, onde trabalhou sobre a figura de Heinz Geyer,
Tiago Pereira ensaia uma resposta:

Os manuscritos musicais de Brandt-Caspari (1864, Alemanha - 1929, Brasil), por
sua vez, em bom estado de conservação, apresentam vários estágios de sua escrita
composicional, desde a gênese, como esboço de temas e obras rascunhadas, ao
estágio final, com cópias passadas a limpo. Todavia, Brandt-Caspari aparentemente
não possui nenhuma ligação direta com o maestro Heinz Geyer ou com o cenário
musical blumenauense dos séculos XIX e XX, por não haver indícios de sua
passagem pela cidade ou execução de suas composições - orquestrais, corais, de
câmara e para órgão - nos programas de concerto ou outras fontes consultadas. Os
manuscritos são também autografados nas cidades de Dresden, Kreuznach e São
Paulo, o que leva a crer que o maestro Heinz Geyer os trouxe como coleção, ou
diretamente da Alemanha, à sua chegada em 1921, ou fruto de sua passagem à
capital paulistana com sua ópera Anita Garibaldi em 1957” (PEREIRA, 2014, p.
42-43).

Ainda que a suposição de Tiago Pereira faça sentido, é revogada pelo testemunho de
Ian Searby, em entrevista concedida em 13 de maio de 2016, que testifica que foi seu irmão
Archie Searby e sua mãe Ingeborg Searby que doaram essa coleção ao Teatro Carlos Gomes
de Blumenau na década de 80 ou 90 (SEARBY, 2016). Ingeborg Searby veio a falecer no ano
de 2007. Segundo Ian Searby, Ingeborg teria escrito uma carta ao Teatro Carlos Gomes
pedindo que acolhessem o acervo de seu pai (SEARBY, 2016), entretanto, esta carta não foi
encontrada para esta pesquisa.
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2.2

ACERVO FAMILIAR

Através dos documentos de passagem do Porto de Hamburgo (STAATSARCHIV
HAMBURG, 1850-1934, p. 2857, microfilme n. K1851) foi possível ter acesso a nomes da
família, nacionalização, registro de religião e profissão. Nesses documentos, foi possível
localizar o nome de sua esposa, Paula Brandt-Caspari (1881-?) e de suas duas filhas, Charitas
Brandt-Caspari (1912-?) e Ingeborg Brandt-Caspari (1915-2007).
Paula Brandt-Caspari foi solista mezzo-soprano, copista do marido e dedicada à
organização financeira da família. Charitas se tornou escultora, tendo suas esculturas até hoje
expostas por toda a cidade de São Paulo. Casou-se três vezes e por fim suicidou-se por causa
de uma briga conjugal. Ingeborg Brandt-Caspari casou-se com Robert Searby e teve dois
filhos, Archie Searby e Ian Searby. Através de um site de genealogia na internet 3, foi possível
localizar Archie e Ian, que gentilmente concordaram em realizar uma entrevista para trocas de
informação, e disponibilizaram para pesquisa e cópia diversos documentos do acervo
familiar4.

Figura 4 - Família Brandt-Caspari em 1928. Fonte: Acervo familiar.
3
4

ancestry.com

Fui recebido na casa de Ian Searby, no bairro Moema, cidade de São Paulo - SP. Archie também reside no
mesmo estado.
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Entre estes documentos havia fotografias, cartas, documentos pessoais e oficiais,
recortes de jornal, e partituras de composições suas, em grande número, e algumas poucas de
outros compositores. Uma memorabília não catalogada mas preservada em bom estado de
forma domiciliar. Podemos entendê-la como uma memorabília patrimonial, aquilo que está
preservado de forma privada, mas não profissional. Na Figura 4, a família Brandt-Caspari é
vista em um momento de lazer. À esquerda, Paula Brandt-Caspari; à direita, Alfred BrandtCaspari e ao centro as duas filhas, Ingeborg e Charitas. A foto é legendada com a data de
1928, ou seja, a família Brandt-Caspari estava, já, no Brasil. Na Figura 5, um retrato formal
do compositor, desprovida de data e local.

Figura 5 - Retrato de Brandt-Caspari. Fonte: Acervo familiar.
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Documentos relevantes sobre companheiros de trabalho de Brandt-Caspari também
foram encontrados no acervo familiar. Entre eles, o mais expressivo é sobre a cantora Adele
Heussler, que Alfred Brandt-Caspari acompanhou em concertos em São Paulo. Além disso,
informações sobre o flautista Ferruccio Arrivabene também chamam atenção. Estas parcerias
musicais, entre outras, serão tratadas no capítulo 4, item 4.2.
Sobre sua atividade profissional e sua divulgação, também foi possível detectar um
recibo do jornal Deutsche Zeitung (Diário Alemão) de 31 de maio de 1929, em São Paulo, em
nome da Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo (Sociedade Alemã de Oratório em São
Paulo) através de anúncio em 23 e 27 de maio, provavelmente do mesmo ano, conforme
Figura 6.

Figura 6 - Recibo do jornal Deutsche Zeitung. Fonte: Acervo familiar.

Também um número extenso de partituras de composições de Alfred Brandt-Caspari
figuram no acervo. São peças não catalogadas sistematicamente, relativamente bem
preservadas, mas que compreendem um montante de partituras editadas, manuscritos e até
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rascunhos de ideias musicais. Em alguns casos, é possível detectar o processo de
transformação das peças, como encontrar o manuscrito e a partitura editada da mesma obra,
como é o caso da peça Canção do Exílio que será tratada à frente (Ver item 4.2).
Tais fontes aqui citadas formam um complexo de memórias pessoais, artísticas e
históricas de grande valor a este trabalho, pois permitiram não só comprovar a veracidade dos
vestígios previamente encontrados, mas deram um novo sentido para o montante documental,
antes rarefeito; uma demonstração da importância da memória preservada no foro familiar.
Inclusive exprimo aqui que não seria possível a realização desta pesquisa, nos moldes aqui
propostos, sem o material deste importante “acervo”.

2.3

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA DE SÃO PAULO

A Igreja Evangélica Luterana de São Paulo (Paróquia São Paulo - Centro)5 , conhecida
hoje como Igreja Martin Luther, chamada nos jornais da década de 1920 de “Egreja Allemã”,
não só foi um dos lugares de atuação de Brandt-Caspari como diretor e regente, mas é
também onde se reúne um arquivo de evidências documentais de sua história.
A comunidade luterana de São Paulo passou por um longo desenvolvimento até se
consolidar. Sua história está intimamente ligada à história da imigração alemã no Brasil, visto
ser uma religião de origem e predominância teutônica.
Dentre os imigrantes colonizadores que escolheram o Brasil como destino, segundo
Kreutz (1985, p. 62) “até 1929, entraram no Brasil 1485000 italianos, 1321000 portugueses,
583000 espanhóis, 223000 alemães (certamente falantes de língua alemã) e 86000 japoneses”.
Para o grupo de imigrantes alemães, migrar seria uma solução inteligente visto que o território
germânico encontrava-se em uma situação adversa e pulsava a esperança utópica de
reconstruir a vida nas Américas. Mas o processo de imigração alemã só se intensificou a partir
de 1850, quando passou a contar com apoio governamental, como também expõe Gregory:

A intensificação da imigração só aconteceu após 1850, quando a colonização passou
a ser responsabilidade dos governos provinciais, sendo que a vinda de alemães,
quase exclusivamente no início e embora crescente, foi cedendo em volume a outras
etnias, destacando-se portugueses, italianos, espanhóis. A iniciativa privada
contribuiu na fundação de colônias em Santa Catarina, destacando-se a Colônia
Blumenau (Hermann Blumenau e Ferdinan Hackradt), em 1850, e a Colônia Dona

5

A Igreja está localizada na Avenida Rio Branco, n. 34, Centro, São Paulo - SP.
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Francisca, atual Joinville (Sociedade Hamburguesa), em 1851 (GREGORY, 2013,
pág. 13).

Além disso, é possível perceber, no caso de São Paulo, a formação de uma
comunidade de alemães, que, ao se estabelecer no novo país, passou a possuir seu próprio
jornal Deutsche Zeitung; sociedades culturais como a Germania; livrarias exclusivas de
língua alemã; e inclusive no setor financeiro, a comunidade germânica de São Paulo contava
com o bancos germânicos desde o início do século XX (ALVES, 2006, p. 67); além de,
naturalmente, comunidades de fé.
Em relação à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a chamada “Egreja
Evangélica Alleman” há uma referência de que o primeiro culto em São Paulo tenha sido feito
em 1858, pelo Pastor Hölzel, embora a organização do movimento tenha se dado em 1891
(BRAGA, 1961, p. 95). Hebmüller concorda e expõe:
A data que representa a fundação é 29 de outubro de 1891, quando o pastor Emil
Bamberg reúne 80 famílias e institui-se a Egreja Evangélica Alleman. Seus
estatutos, entretanto, são publicados apenas em 1907. Enquanto organizam-se
campanhas e arrecadam-se doações para a construção de um templo próprio, os
cultos são celebrados numa Igreja Presbiteriana. O impulso definitivo para que se
erguesse um templo vem em 1906, com a doação de um terreno, [...]. Em abril do
ano seguinte lança-se a pedra fundamental do templo, mas somente no dia de 25
dezembro de 1908 - dezessete anos depois da constituição da Comunidade - é
inaugurada a primeira casa dos luteranos em São Paulo. Localizado na Avenida Rio
Branco, no Centro da cidade, o templo - o primeiro em estilo neogótico da capital foi chamado inicialmente pelo nome alemão (Stadtkirche), passando a ser conhecido
mais tarde como Igreja Matriz [...] (HEBMÜLLER, História da Paróquia Centro SP).

O órgão do templo, vastamente utilizado por Brandt-Caspari, foi instalado em 1909 e é
mencionado por Kerr no Catálogo de órgãos da cidade de São Paulo como um “E. F.
Walcker and Cie, Op. 1417, 1907-1909, eletropneumático” (KERR, 2001, p. 147).
Um artigo do Jornal da Comunidade Alemã Evangélica de São Paulo Kreuz im Süden
ou, ‘A Cruz no Sul’ de 1938 (Ver ANEXO A) chamado Unsere evangelische Kirche der Rua
Visconde do Rio Branco in São Paulo, ou ‘Nossa Igreja Evangélica na Rua Visconde do Rio
Branco em São Paulo’ traria, a exemplo, elogios sobre o órgão, instrumento considerado pelo
articulista como a nobreza dos instrumentos, expressando quão belo é quando seu som
preenche a igreja. O artigo também comenta sobre os organistas que manusearam o
instrumento: “Emil

Pavlowsky, Otto Scholer e o diretor de música, poeta e compositor

Brandt-Caspari” (p. 91), além de informar que Siegfried Decker seria o atual (1938) organista.
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Hoje, o prédio da Igreja é tombado como patrimônio histórico da cidade6 e do estado7
de São Paulo. A paróquia mantém um arquivo não catalogado e em condições precárias de
armazenamento contendo atas de reuniões, certidões de nascimento e falecimento, periódicos
diversos desenvolvidos pela comunidade e alguns outros documentos de natureza similar. O
acesso não é explicitamente aberto ao público, embora através da secretaria, o atual pastor,
Frederico Carlos Ludwig, permita acesso de pesquisadores.
Dentre os arquivos, foi possível localizar documentos que comprovam a participação
de Alfred Brandt-Caspari em reuniões de comissões diretivas. A ata da reunião de 26 de
fevereiro de 1928 registra sua presença para discutir assuntos que envolviam questões
musicais, como o “conserto de um órgão por um técnico de Sorocaba” e sobre uma “disputa
entre o Oratorienverein e o Schubertchor” (DIÁRIO OFICIAL DA EGREJA EVANGÉLICA
ALLEMAN, Tomo 1923-1954, p. 77-79).
A ata da reunião seguinte do conselho, que tocaria no assunto, ocorreu em 13 de
novembro de 1928 e não faz menção ao caso, porém nela é relatada a criação de um
Kinderchor (coro infantil) por Brandt-Caspari nos meses anteriores e sua proposta de criar um
coro sacro no ano seguinte (DIÁRIO OFICIAL DA EGREJA EVANGÉLICA ALLEMAN,
Tomo 1923-1954, p. 86).

2.4

INSTITUTO MARTIUS-STADEN

O Instituto Martius-Staden8 , de Ciências, Letras e Intercâmbio Cultural BrasileiroAlemão, “é uma entidade de utilidade pública sem fins lucrativos mantida pela Fundação
Visconde de Porto Seguro” (INSTITUTO MARTIUS-STADEN). Sob diversos nomes, desde
1916, o Instituto patrocina eventos culturais, intercâmbios, confecção de livros, concertos,
cursos, palestras, entre outros. Além disso, abrange um importante acervo documental
formado por documentos, jornais, livros, mapas, fotografias e outros materiais. O nome do

6

Tombada em 1992 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de São Paulo segundo Processo de Tombamento pelo Conpresp - Resolução 37/91-71. p. 2l.
7

Tombada em 2012 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo segundo Ata da Sessão Ordinária 1658ª do Condephaat. p. 46.
8

O Instituto Martius-Staden está localizado na Rua Itapaiúna, 1355, Jardim Morumbi, em São Paulo - SP.
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Instituto é uma homenagem a dois autores alemães, Hans Staden e Carl Friedrich Philipp von
Martius, que publicaram seus relatos sobre viagens ao Brasil.
No que diz respeito a Alfred Brandt-Caspari, onze documentos fazem parte do arquivo
do Instituto. Entre eles há cartas trocadas entre a Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo,
sociedade de canto fundada e dirigida por Brandt-Caspari, com o Schubertchor, sociedade
alemã com quem mantinha contato; diversos recortes de jornal compreendendo pequenos
artigos sobre suas composições, anúncios de concertos e anúncios pessoais divulgando aulas,
como o exemplo na Figura 07, publicado no jornal Deutsche Zeitung (1925), em São Paulo,
encontrado nos arquivos do Instituto.

Figura 7 - Anúncio no jornal Deutsche Zeitung, de 1925.
Fonte: Instituto Martius-Staden G IV b, nº 286-2.
Prof. Alfred Brandt-Caspari. Diretor de música do estado, ex-professor nas classes
superiores da Escola de Música de Dresden e diretor dos Conservatórios de
Elberfeld-Barmen e Kreuznach, lecionando composição, canto solo, declamação,
órgão, piano, contraponto, harmonia, arte - e literatura, filosofia. Escritório: Rua
Xavier de Toledo, Nr. 7. Apartamento: 6923, Rua Afonso Celso, 120 (Tradução
nossa).

Uma lista com as referências dos documentos do Instituto que citam Brandt-Caspari
pode ser encontrada no APÊNDICE B. O acervo do Instituto foi de grande valia para o
desenvolvimento do trabalho, pois, estando organizado profissionalmente e de forma
acessível, possibilitou o contato com uma diversidade de documentos relevantes, essenciais
para esta pesquisa.
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2.5

JORNAIS

Além dos jornais citados entre o acervo familiar e o acervo do Martius-Staden, alguns
merecem destaque no tocante a noticiar Alfred Brandt-Caspari, servindo de fontes de pesquisa
para este trabalho. São eles, os jornais República e Folha Nova de Florianópolis, e os jornais
Folha de São Paulo e o O Estado de São Paulo, de São Paulo.
A utilização de jornais, por comum que seja em trabalhos de similar sentido, precisa
ser justificada. Isso porque a pesquisa em jornais “possibilita ao historiador acompanhar o
percurso dos homens através dos tempos” (CAPELATO, 1988, p. 13), mas, não obstante,
carrega consigo particularidades.
Para a utilização consciente deste tipo de fonte, há de se localizar os periódicos e jornais
dentro de seu próprio contexto social, cultural, político e econômico. O material jornalístico é
também produto, bem como qualquer outro documento, imbuído de características
circunstanciais, objetivas e subjetivas.

A escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por entender-se a
imprensa fundamentalmente como instrumento de manipulação de interesses e de
intervenção na vida social; nega-se pois, aqui, aquelas perspectivas que a tornam
como mero veículo neutro dos acontecimentos, nível isolado da realidade político e
social na qual se insere (CAPELATO, PRADO, 1980, p. 19).

Tal perspectiva dá ao pesquisador diretrizes em um nível realista ao lidar com tais
materiais. Esta aparente obrigação de justificativa não é sem motivo. Apresentada como
“defesa” da historiografia, ela prevê possíveis perspectivas ingênuas, para dizer o mínimo,
assim como possuíam os historiadores brasileiros do século passado. Ainda segundo Capelato,
Até a primeira metade deste século [XX], os historiadores brasileiros assumiam duas
posturas distintas em relação ao documento - jornal: o desprezo por considerá-lo
fonte suspeita ou o enaltecimento por encará-lo como repositório da verdade. Neste
último caso, a notícia era concebida como relato fidedigno da verdade (CAPELATO,
1988, p. 13).

Ambas as posições apresentavam extremos que anulavam sua validade enquanto fonte
histórica. A produção historiográfica não deverá ser julgada da mesma forma que a
jornalística. Isto se deve ao fato de que a produção historiográfica e a produção jornalística
possuem diferentes finalidades e processos, devendo assim, ser entendidas em suas
especificidades. Rioux apresenta que
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[O historiador] escolhe o momento, torna objetivo seu propósito, pretende dar
sentido, enquanto o jornalista é o homem apressado que relata fatos juntados, que
acredita entregar a vida em estado bruto, mas que a simplifica e desfigura
imediatizando-a em jato contínuo, que recolhe material de qualquer jeito e inventa
fontes sem poder trata-las (RIOUX, 1999, p. 99).

Compreende-se que para o estudo historiográfico válido do documento-jornal, é
necessário compreender suas intenções relativas a contexto social, político e econômico, além
de compreender que sua validade não é concludente, mas pode embarcar indícios
interessantes, para além dos dados, que podem explicitar toda uma mentalidade.
Portanto, a musicologia responsável não extrairá conceitos finais destes relatos sem
reflexão e questionamento. Isso porque o tom passional de desagrado ou elogio, característico
do período, ainda era o tom pulsante no estilo de escrita do recorte temporal aqui estudado.
Dessa forma, é preciso que se promova uma leitura crítica dos documentos, buscando a
separação entre fatos e opiniões, exageros e probabilidades.
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3

QUANDO O DOCUMENTO CONTA UMA TRAJETÓRIA

Neste capítulo, realizarei um relato biográfico-musical sobre Alfred Brandt-Caspari e
sua trajetória a partir das fontes primárias encontradas. Para isso, contextualizarei
historicamente seus lugares de atuação, não pretendendo visar territórios como uma limitação
de recorte, mas entendendo-os como um contexto que nos ajuda a compreender BrandtCaspari. Segundo Nora (1993, p. 12) “os lugares de memória são, antes de tudo, restos”. Essa
consciência provém de um realismo histórico, compreendendo que não é possível explicitar
um quadro exato, nem reviver momentos e muito menos empreender qualquer tipo de resgate
histórico; o que não desvaloriza o estudo dos contextos, mas ainda mais o valoriza.
Contextualização, aqui a delimitando, parte da consciência da análise histórica como
um quadro significativo à sua compreensão. Em um relato biográfico-musical, ainda mais. A
referência vem através de outro francês, Bourdieu (1996, p. 183 - 191), que ao realizar uma
regressão sobre o fazer metodológico de uma biografia dá tamanha importância à
contextualização histórica, que, segundo ele, insere o sujeito em um plano de perspectiva e
sem o qual o fazer historiográfico é nulo.
Encontramos em Campos (2004, p. 43) o conceito de que “dentro do quadro
referencial da metodologia qualitativa biográfica destacam-se: a história oral, biografia,
autobiografia e história de vida”, comprovando a validade do estudo biográfico acadêmico.
Acordando e ampliando o pensamento de Campos, Pesavento (2003) traça especificidades
sobre o método, especialmente no capítulo Em busca de um método: as estratégias do fazer
História em seu livro História e História Cultural, onde ela faz apologia à erudição como
uma característica essencial ao pesquisador que deseja buscar uma ampla compreensão de seu
objeto, mas, em especial, suas ideias quanto à história vista como uma “ficção controlada”,
aquela que permite o leitor “refazer o caminho do historiador nos arquivos, além de ser
convidado a seguir suas deduções”. Ainda oferece uma “estratégia retórica e estética”,
contrapondo com as ideias de Bourdieu (1996) ao rejeitar uma linha sequencial no produto
final da pesquisa histórica, entendendo-a como puramente ilusória.
Um dos defensores do estudo biográfico é o sociólogo italiano Ferrarotti, que busca
compreendê-lo do ponto de vista do presente, ressignificando-o através da contemporaneidade
de seus aspectos. Escreveu ele que “o nosso sistema social encontra-se integralmente em cada
um de nossos atos, em cada um de nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a
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história deste sistema está contida por inteiro na história da nossa vida
individual” (FERRAROTTI, 1988, p. 26).
Este pensamento contempla o método biográfico como uma opção de mediação entre
ações e estrutura, ou seja, a história pessoal com a história social. É onde a metáfora para o
aprendizado suplanta os limites de estratégia retórica e estética para se tornar um estudo sério,
incorporando, inclusive, a subjetividade.

Devemos voltar a trazer para o coração do método biográfico os materiais primários
e a sua subjetividade explosiva. Não é só a riqueza objetiva do material primário que
nos interessa, mas também e sobretudo a sua pregnância subjetiva no quadro de uma
comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o observador
(FERRAROTTI, 1988, p. 25).

Sem tanta neutralidade ou distanciamento, implica em uma relação do investigador
com seu objeto de investigação. Navega em um nível mais aprofundado da realidade das
vivências aproveitadas pela epistemologia. Isto não se encerra no domínio da psicologia, da
história, da sociologia, ou mesmo da antropologia, mas é um conhecimento interdisciplinar,
que, aqui, será aplicado para a musicologia.

3.1

CONTEXTO SÓCIO-ARTÍSTICO DA ALEMANHA DE BRANDT-CASPARI

Alfred Brandt-Caspari nasceu em 09 de maio de 1865, filho de Anton Brandt e Agnes
Caspari, em Zobten9, Schlesien, na época, parte do Königreich Preußen (Reino da Prússia),
reino na monarquia alemã, potência de grande influência entre 1701-1918.
Brandt-Caspari vivenciou uma profunda transformação ocorrida no cenário europeu a
partir de 1870, causada por uma crescente desigualdade no ritmo de desenvolvimento de seus
países. O rápido progresso industrial da Alemanha, país anteriormente em lento
desenvolvimento, ilustra esse fenômeno. O Império alemão, buscando novos domínios e
dotado de grande poderio militar e industrial, era visto com desconfiança e temor pelos outros
países europeus. Estes fatores, aprofundaram o cenário de contradições internacionais na
Europa, estendendo-se ao mundo inteiro (VISENTINI, 2014, p. 4, 5).
As unificações alemã e italiana fizeram desequilibrar a balança de poder no continente,
na medida em que o II Reich tornava-se a potência dominante, levando ao declínio a política
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de equilíbrio de poderes estabelecida pela Inglaterra (VISENTINI, 2014, p. 5). Além disso,
esses processos de unificação foram acompanhados de novas revoluções burguesas buscando
desenvolvimento industrial e modernização. Com um impulso de desenvolvimento, a
Alemanha buscava superar o atraso econômico em relação aos países mais industrializados
(VISENTINI, 2014, p. 8).
Esse cenário de competição imperialista entre as potências ascendentes da Segunda
Revolução Industrial constituiu o fundamento último do processo através do qual a Europa da
Belle Époque mergulhou, entre 1914 e 1918, no primeiro conflito industrial, o mais violento
da história até então: a Primeira Guerra Mundial (VISENTINI, 2014, p. xiv, p. 120). A
trajetória cultural da Alemanha no final do século XIX e XX está profundamente ligada ao
seu turbulento processo político, social e econômico (BORTULLUCCE, 2008, p. 29).
Os números da Primeira Guerra Mundial, guerra esta na qual Brandt-Caspari
participou como organista do Grande Batalhão Principal do Kaiser Wilhelm II 10, são
assustadores: em torno de 9 milhões de civis mortos e 8 milhões de militares mortos. Além
disso, a Gripe Espanhola de 1918, recordando-se deste marco, cuidou de ceifar milhões de
pessoas em todo o mundo. A Europa tornou-se um continente com milhões de mutilados e
desempregados numa atmosfera de extremo pessimismo (VISENTINI, 2014, p. xvii).

A desilusão, o ceticismo e a incerteza em relação ao futuro, que marcaram o pósguerra, a crise socioeconômica, o temor das elites, a pressão dos grupos financeiros
e industriais pelos seus interesses e a crescente organização operária, conduziram
descrédito das instituições liberais. Assim, se abria o caminho à ascensão do
autoritarismo e do fascismo, que pregavam a violência, o nacionalismo
expansionista e a ditadura, e que utilizavam amplamente os novos métodos de
propaganda e comunicação em massa (VISENTINI, 2014, p. 117).

Este cenário de formação de tensões políticas e sociais, vivenciado por Brandt-Caspari
na Alemanha, foi um período de incertezas, presenciando o fim da monarquia para o
surgimento de novas e desconhecidas formas de dominação. A música, por sua vez,
acompanhou estes traços. Ganhando amplitude e polissemia de função e posição, a arte do fim
do século XIX e início do século XX é tão vasta, e discordante, quanto eram as ideias e
expressões filosóficas.
Duas grandes revoluções marcaram a passagem do século XIX para o XX. A
primeira sucedeu no cerne da própria arte musical, na sua linguagem, por meio da
10
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quebra dos modelos tradicionais do fazer e do ouvir. Sem complacência para com o
passado e buscando novas saídas para uma arte que deveria sempre estar em
evolução, artistas modernistas ou modernos distanciaram-se da arte dos tempos
anteriores, principalmente do passado mais próximo - o romantismo -, e passaram a
enfatizar a necessidade de uma nova arte. Essa nova arte atendia aos desejos de um
novo mundo - o das máquinas, das fábricas, da mecanização, das grandes cidades
que surgiam com seus problemas. [...] Dependendo da filiação a um dos muitos
ideários e movimentos estéticos vigentes na época, “a música” assumiu diferentes
funções e aglutinou ideologias incompatíveis (KERR, 2012, p. 57).

O assim chamado romantismo, marca vigente do período, não causou, inicialmente,
uma grande ruptura estética com as práticas anteriores. Apenas foram ressaltadas algumas
características, de evidência em diversos níveis nas artes, como a originalidade, o apreço à
ficção, a valorização dos sentimentos, a expressividade, o sentimento, e a elevação do artista
ao nível de gênio (CANDÉ, 2001, p. 11).
O número de membros da plateia aumentou, especialmente nas grandes cidades como
Berlin e Munique. Os compositores, ainda conectados com as ideias conhecidas como
romantismo, sentiam-se livres das regras do passado e conquistaram o encanto de um público
neófito, que os tomava como extraordinários. É dentro dessa política que se desenvolve o
culto ao gênio (MASSIN, 1997, p. 662).
Já o fim do século XIX foi marcado pelo “movimento”, que em sua força,
desafiou as forças da “ordem”. Assim também acontecia na música. A expansão das
dissonâncias, o fim da tonalidade fixada, o avanço da hierarquia sobre a democracia, enfim,
uma época de dissoluções. Richard Strauss e Schoenberg encontraram em Wagner a figura de
um revolucionário, inimigo do tradicionalismo musical (SCHORSKE, 1981, p. 347), o que
abriria caminho para novas vertentes, como o desenvolvimento de um ambicioso ideário
germânico.

A música, especialmente, destacou-se por ser considerada um veículo genuíno do
espírito germânico e, neste sentido, as obras criadas por Richard Wagner, com seus
enredos que narram os momentos de glória da história alemã, são exemplos
fundamentais para entender a força de um germanismo universal (BORTULLUCCE,
2008, p. 29).

Nesta amplitude de ideologias artísticas, estavam, por exemplo, os críticos de
vanguarda, que embatiam contra o tradicionalismo provindo do século XIX, buscando
questionar o que até então havia sido a base para o sistema artístico europeu: as relações de
espaço e forma nas artes visuais, a linearidade para a literatura, e o sistema tonal, ao se falar
em música. Sendo um jogo de tensão e repouso, equilíbrio e movimento, sentido de direção

42

definido para o ouvinte, e, por ser um modo de organização hierárquica dos sons, o sistema
tonal perdia lugar em paralelo com o desbanque da monarquia (KERR, 2012, p. 57).
Ao pensar em uma tentativa de assimilação estilística, a música de Brandt-Caspari é
aproximada, em estilo e forma, da produção dos seus conterrâneos Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809-1847), Robert Schumann (1810-1856), Johannes Brahms (1833-1897), Max
Bruch (1838-1920), e Max Reger (1873-1916). Um alemão romântico tardio? Talvez, se
observado de forma reducionista. Há muitas dificuldades neste tipo de classificação. A
primeira delas é a própria definição de romantismo,

As palavras não ficam paradas. Alteram seus significados, deslocam-se do elogio
para a reprovação, corrigem suas associações. Em nenhum momento as palavras se
tornaram tão escorregadias como no [...] período que às vezes chamamos romântico.
Estes ensaios, escritos ao longo de vários anos, foram uma tentativa, não de fixar
alguns daqueles significados alterados, mas de tomar consciência da trajetória do
caminho percorrido por aquelas mudanças (ROSEN, 2004, p. 11).

A música “romântica”, havia sido assim nomeada em contraste com a música
“clássica”, sendo esta última vista como preocupada em sustentar o equilíbrio dentro das
formas musicais de uma forma que os antigos já haviam abandonado em nome da
expressividade individual. Este contraste, entretanto, não só não é evidente, quanto pode ser
paradoxal. Em um exemplo, Schumann e Schubert, considerados românticos, muitas vezes
aplicaram formas de estruturas convencionais, especialmente na forma sonata, enquanto
Beethoven, considerado ainda clássico, aplica uma diversidade de esquemas para os
movimentos de suas sonatas. Portanto, não há um critério incontestável para a classificação
do que seja a “música romântica” (BOWIE, 2009, p. 244).
Uma segunda dificuldade na classificação, é o próprio ato classificatório. A
classificação utiliza, dentro de limítrofes da história construída, regras virtuais de
enquadramento que são, por si mesmas, inexistentes; enquanto em uma visão mais
aproximada, o que acontece é exatamente o contrário. As regras são motes para novas
possibilidades. É nesse sentido que Eco explana:

De fato, tudo isso também aconteceu nas formas de arte, no âmbito daquela
“tradição” que parece imutável e imutada, mas que na realidade nada mais fez que
estabelecer continuamente novas regras e novos dogmas com base em constantes
revoluções. Todo grande artista, dentro de um dado sistema, violou continuamente
suas regras, instaurando novas possibilidades formais e novas exigências da
sensibilidade: depois de Beethoven o tipo de expectativas apresentado pelo
espectador ao ouvir um sinfonia de Brahms era sem dúvida diferente e mais vasto do
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que as que eram disponíveis antes de Beethoven, após a lição de Haydn (ECO, 1991,
p. 143).

Dentro desse contexto, proponho pensar a obra de Brandt-Caspari como sendo fruto de
um período de transformações de ideário filosófico, artístico, social e político, portanto,
amplo e polissêmico. Um dos contrastes mais elementares entre a teoria da arte no século
XVIII e a do século XIX é a visão sobre a música dentro das chamadas “hierarquias da arte”.
A música conseguiu atingir um patamar jamais antes alcançado. A filosofia da arte abriu
precedentes para que a música puramente instrumental se tornasse independente de textos
poéticos ou imagens vindas de outras artes. A música finalmente se emancipou, ganhando
autonomia entre as artes. Sua nulidade semântica, vista outrora como seu maior defeito, tornase seu principal trunfo (VIDEIRA, 2006, p. 70).
O que emancipou a música de sua dependência da corte e da igreja, e o que tornou a
música instrumental pura o veículo do sublime, foi a gradual proliferação do
“público de concerto” (por público de concerto entendo aqueles concertos cuja
admissão era cobrada; os concertos de banda ao ar livre têm, na verdade, uma
função totalmente diferente). [...] Esse desenvolvimento esteve acompanhado de
uma mudança estética, uma nova concepção da obra-de-arte enquanto objeto
independente, sem nenhuma outra função que a de induzir a contemplação e o
prazer. [...] Isso estava atrelado à questão da música instrumental, já que esta iria ser
considerada, por um bom tempo, o modelo ideal das outras formas de arte, uma
espécie de absoluto, de fim, que só ilusoriamente poderia ser atingido pela pintura e
poesia (ROSEN, 2000, p. 118).

A obra de arte, nesse seu amplo significado dentro deste ideário, e para além da mera
reprodução do real na linguagem da arte, funciona como forma de elevação do homem em sua
composição harmônica com a natureza, ou seja, passa a representar também fatores
educacionais que influenciam na própria constituição do homem romântico dentro de seu
próprio pensamento (SILVEIRA, 2012, p. 124).
Essa forma de elevação, remetendo arquetipicamente aos primórdios da sociedade
ocidental, volta-se para o sagrado. “O caráter divino da música, compreendida como
“linguagem celeste” é um topos [...] do romantismo alemão (VIDEIRA, 2006, p. 73). E sendo
a própria linguagem musical compreendida como algo divino, paradoxalmente, o romantismo
alemão presenciou uma estagnação considerável no campo da música sacra.
Após a morte de Beethoven e Schubert, a maioria dos oratórios e missas do século
XIX ainda não morreu, mas está embalsamada: uma ressurreição seria algo
quixotesco. [...]. Nas mãos de compositores jovens, apesar das belas páginas
ocasionais e das interessantes concepções dramáticas da música sacra de
Mendelssohn, Liszt, Schumann, Gounod e outros, a música sacra permanece um
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pastiche (de Handel, Bach, Palestrina), atualizado em momentos estranhos,
geralmente através de referências à ópera contemporânea. O estilo religioso é
propriamente conservador e até arcaico, e tem sido assim em quase toda a história,
mas as formas religiosas do século XIX tenderam a intimidar os compositores, [...]
como se a nobreza do empreendimento os tornasse inválidos seus mais óbvios
talentos [...] (ROSEN, 2000, p. 786).

Este tipo de absorção, será uma constante da música do período. Ao apropriar-se de
elementos que lhe são interessantes, entretanto ignorando as tradições, a música romântica
ansiava pelo símbolo e significação. Este tipo de apropriação raramente transporia, pelo
menos na pungência inicial do romantismo, as regras do sistema estabelecido, o tonalismo,
que havia se consolidado há pelo menos um século. E é justamente ao fim do século XIX, que
este ambiente estabelecido sofreu uma grande ruptura, podendo ser considerada uma
“revolução” musical: o sistema tonal, fruto de um amplo caminho de constituição, tendo sido
teoricamente concretizado no século XVIII (KERR, 2012, p. 58), presenciava um rompimento
provindo da filosofia.

Essa “revolução” musical e sonora não era evidente para uma grande audiência.
Passava-se entre um público de elite e podia se tornar razão para adesão ou
rechaçadas por parte de compositores, maestros e músicos, e mesmo de grandes
inimizades. Mas para os escolarizados em música e para aqueles que se mantinham
fiéis ao tradicionalismo musical, a premência, naquele momento, era proteger a
herança musical que vinha desde o século XVI, tanto da vanguarda com suas
rupturas e experimentalismos, quanto da produção em massa de música. Não foi por
acaso que os estudos musicológicos cresceram muito a partir do início do século
XX, voltados para a preservação de grandes obras do passado, por meio da
publicação de edições críticas de obras de alguns grandes mestres e de pesquisas
sobre obras que integravam o grande cânone da música ocidental (KERR, 2012, p.
60, grifo acrescentado).

Neste ambiente amplo, a música considerada “tradicional” ainda era a apreciada e
executada em larga escala não só na Alemanha, mas também nas colônias de alemães no
“novo mundo”. Especialmente em ambiente sacro. Os novos estilos de composição, embora
alentados por uma elite crítica, ainda estavam longe de serem abraçados e apreciados pelo
público em geral. No caso da afrancesada São Paulo, o mais longe que o grande público
suportaria seria a música de Debussy e Ravel, por exemplo. É neste contexto que a arte de
Brandt-Caspari pode ser considerada tradicional, sendo ele um compositor e regente de obras
tonais, dentro da tradição, não se alinhando com a vanguarda corrente do período.
Ao compreender que rejeitou - para não dizer, ignorou, - as investidas do atonalismo,
manteve-se conectado à tradição, e ao observarmos detalhes de sua vida e obra, é possível
notar diversos dos pontos principais do romantismo, como sua música instrumental sendo
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compreendida como uma obra completa, sem a necessidade de um aporte textual, como o
caso de suas diversas sinfonias; o retorno à execução de Handel, Bach e Palestrina; e,
principalmente, a influência de Mendelssohn, Chopin e Schumann, salientados por Rosen
(2000) como nomes relevantes à estilística romântica alemã.
Estes são apenas alguns breves e, por demais amplos trechos no tocante ao
romantismo alemão. Para um estudo mais aprofundado de sua complexidade, compreendendo
o caráter importante do tema, fica a sugestão da leitura de ABRAMS, 1971; SUZUKI, 1998;
CARVALHO, 1999; e SAFRANSKI, 2009.

3.2

CURRÍCULOS: UM EPISÓDIO AUTO-BIOGRÁFICO

Neste subcapítulo, farei um breve estudo crítico-biográfico sobre a trajetória de
Brandt-Caspari na Alemanha (1865-1923). Uma delimitação aqui faz-se necessária.
Compreendendo a amplitude e importância do tema, seria necessário um estudo mais
abrangente, buscando fontes primárias em território alemão (cidades por onde passou, seus
lugares de atuação, sua obra situada neste território, entre outros). Fica aqui uma possibilidade
para pesquisas futuras. Por delimitação temporal, este pequeno incurso biográfico será
baseado apenas nos documentos encontrados em território brasileiro para esta pesquisa, sendo
estes dois currículos escritos pelo punho de Brandt-Caspari encontrados no Acervo Familiar
(Ver item 2.2), o primeiro datado de 1904 e o segundo de 1917/1918; e algumas informações
paralelas encontradas em sua memorabília. Para tanto, esboçarei alguns conceitos sobre a
utilização de curriculum vitae como objeto de estudo, propondo sua compreensão como uma
autobiografia de valor historiográfico, parcial, mas ainda relevante para uma pesquisa
completa dentro deste contexto.
Ao longo dos anos, o curriculum vitae tem sido visto para além de seu propósito
inicial, aparentemente estritamente acadêmico e/ou trabalhista, como também uma fonte de
conhecimento que flerta com os conceitos de identidade através da subjetividade. Para além
de um amontoado de dados, o curriculum (e especialmente os mais antigos, menos afetados
por regras virtuais de postura acadêmica e trabalhista) pode ser uma fonte de perspectivas
dentro do estudo biográfico.
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Se quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim
curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” que é o
currículo, acabamos por nos tornar o que somos. Nas discussões cotidianas, quando
pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que
o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente,
vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa
identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma questão
de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade. É sobre essa
questão, pois, que se concentram também as teorias do currículo (SILVA, 2010, p.
15, 16).

No centro da discussão, para além de identidade, pode estar a identidade que o autor
do currículo gostaria de passar aos seus destinados leitores. Isso porque, regularmente, tais
currículos são documentos com um destinado fim, trabalhístico, acadêmico. Como assinala
Goffman, a comunicação é afetada pela impressão que o autor quer deixar sobre sua própria
trajetória (GOFFMAN, 2002, p. 12). E é a memória, ainda que transformada por impulsos
externos, a base para suas considerações, pois, como assinala Polic, “[...] é a partir da
memória que as biografias são escritas” (POLIC, 2011, p. 165. Tradução nossa).
Esta transformação dos eventos executada pela memória não será necessariamente um
tipo de filtro ficcional, por onde as memórias ganham extraordinárias cores e feições. Ao
contrário, pode ser vista como um auxílio na compreensão da forma de pensamento do sujeito
estudado em questão. O espaço biográfico não é necessariamente ficcional, mas, também,
historiográfico.

O raciocínio por trás de tal passo é o seguinte: Se a escrita biográfica não pertence
estritamente à ficção, então ela poderia ser classificada, julgando pelo seu conteúdo
envolvendo a documentação de tais momentos históricos, como pertencente à
historiografia (POLIC, 2011, p. 162. Tradução nossa).

Complementando esta questão, Pinar (1995, p. 552) descreve que a autobiografia
suporta ambas as etapas: o buscar e o compartilhar. Para ele, este momento regressivo da
lembrança autobiográfica permite uma busca que se transforma em um ponto de simpatia
espontânea com os leitores, tornando-se em uma partilha de experiências, para além de um
território árido.
Lemos e escrevemos autobiografia por razões semelhantes: uma busca pelo
autoconhecimento e um desejo de nos localizar no mundo. Na leitura, nos
comunicamos com um mundo transpessoal, aprendendo como seria viver em outros
tempos ou em outras culturas. [...]. Ler autobiografia nos permite encontrar-nos nos
outros e ver nossas próprias experiências de uma nova perspectiva. Também nos
ensina a moldar nossa própria experiência na escrita inside out [...] (PETROFF,
2005, p. 23, Tradução nossa).
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Esta experiência inside out, palidamente podendo ser traduzida como “de dentro para
fora”, é o cerne e também o encanto do estudo biográfico. Uma autobiografia é, virtualmente,
também um espelho por onde nos vemos nas linhas do outro.

[...] O texto autobiográfico é o mediador entre a vivência do autor e a experiência
reflexiva do leitor. As linguagens e estilos de autobiografia mostram-nos leitores
como nossas experiências mais profundas podem ser colocadas em palavras. Ler
autobiografia é, em si, um ato autobiográfico, pois há um processo contínuo de
associação, memória e percepção que ocorre quando lemos e leva à construção do
próprio leitor. Você não consegue ler a autobiografia de outra pessoa sem se lembrar
e entender mais de sua própria vida (PETROFF, 2005, p. 24, Tradução nossa).

Na busca pelo compreensão do artista Brandt-Caspari, está aqui também refletida a
imagem do pesquisador e será ainda forjada pelo leitor, de onde quer que venha sua
perspectiva. “[...] O currículo é lugar, espaço, território. [...] O currículo é texto, discurso,
documento. O currículo é documento de identidade” (SILVA, 2010, p. 150). Que este espaço
esteja aberto e que a discussão não termine por aqui.
3.2.1

O Curriculum Vitae de 1904

Dentre os dois currículos encontrados, o mais antigo data de 1904. Uma cópia do
documento original em alemão encontra-se no ANEXO E e sua tradução para o português no
APÊNDICE C. Escrito a punho, na cidade de Kreuznach, o documento data de 14 de janeiro
de 1904, contendo três laudas do que parece ser ainda um rascunho de seu Curriculum vitae,
que provavelmente seria datilografado a posteriori. Correções ou pequenos cortes podem ser
vistos ao longo do texto. Também são notados pequenos comentários entre aspas ou
parêntesis, como “vide boletim”, “programa em anexo”, “ver recomendação” indicando que
este documento seria utilizado com componentes extras. Estes componentes não foram
localizados para esta pesquisa.
O primeiro parágrafo inteiro foi riscado e refeito. Nele, Brandt-Caspari toca em dois
assuntos delicados. O primeiro, sua formação em música. Ele explica que nunca foi uma
criança prodígio, nem recebeu uma formação tradicional antes dos 24 anos, pois não obteve
apoio financeiro, ou de qualquer tipo, por parte de sua família, o que não o impossibilitou de
buscar por si mesmo conhecimento e, inclusive, ter obras publicadas que datam deste período.
O segundo, sua conversão à Igreja Luterana. Diz que com “miséria, privação e
desapontamento de todos os tipos”, o luteranismo foi o meio que lhe possibilitou estudar.
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Mais à frente no texto, entre algumas rasuras, datará sua conversão no ano de 1892 e dirá que
foi neste momento que se tornou “um artista completo”. Talvez os motivos de aparentemente
não ter incluído este parágrafo no início do currículo sejam o tom negativo e pesado com que
o mesmo se iniciaria, e/ou para compor uma ordem cronológica mais efetiva.
Já no parágrafo seguinte, que poderíamos considerar como, de fato, o primeiro
parágrafo de seu curriculum, ele expõe dados biográficos elementares. Também comenta a
morte de sua mãe (Agnes Caspari), em 1873, vítima de cólera, o que resultou na mudança da
família para Wartha, Renânia (região às margens do Reno), onde seu pai (Anton Brandt) foi
prefeito até a data em que escrevia (1904). Também tece breves comentários sobre seus
irmãos e sua educação básica.
Aos 20 anos tornou-se professor (o texto não deixa claro se, professor de música),
escreve, datando de 1885-1889 o período em que atuou na cidade de Krefeld, onde também
preparou-se para a Universidade recebendo aulas de piano com o diretor de música da cidade,
prof. Auguste Grüters (1841-1911). Como resultado, foi aprovado em primeiro lugar no
exame para admissão de professores.
Adiante no texto, Brandt-Caspari dirá que os professores Dr. Bruch (Max Bruch
1838-1920) e Dr. Brahms (Johannes Brahms 1833-1897) viram suas obras para orquestra e
“falaram bem” delas. Max Bruch, que futuramente seria seu professor, foi, primariamente,
compositor de oratórios e óperas, mas suas mais conhecidas obras são para instrumento solo e
orquestra, sinfonias e música de câmara. Foi maestro em Sondershausen, Breslau, e
finalmente em Berlim. Dedicou sua primeira sinfonia a Brahms, com quem tinha uma relação
de admiração e rivalidade (AVINS, 1997, p. 776).
Da relação de Brahms com Brandt-Caspari, pouco se sabe. Eis uma possível conexão:
o professor Grüters, de Krefeld.
A poderosa e influente posição que Grüters, um grande admirador de Brahms,
ocupava na vida cultural de Krefeld, permitiu-lhe promover performances das
composições de Brahms e fomentar a compreensão delas para o povo de Krefeld.
[...] Mais importante ainda, ele foi o instrumento para trazer Brahms para Krefeld
[...]. Em Krefeld, Brahms encontrou uma orquestra competente, um coro muito bom
e um excelente diretor de música que preparou suas obras à satisfação e um
simpático círculo de entusiastas, músicos amadores, com quem estabeleceu
duradouras relações de amizade (CLIVE, 2006, p. 188, Tradução nossa).

!

Clive (2006, p. 188) segue seu texto comentando que Brahms foi a Krefeld em janeiro

de 1880 e retornou diversas vezes nos anos seguintes para reger concertos com peças suas,
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preparadas por Grüters e outros maestros, e também para rever amigos. É possível que tenha
sido em Krefeld, através dos laços entre Grüters e Brandt-Caspari,

que o encontro entre

Brandt-Caspari e Brahms tenha ocorrido.
!

Seguindo com seu currículo, menciona que recebeu um convite de estágio através do

Ministro Dr. Esser. Brandt-Caspari assinala que realizou seus estudos musicais na Königliche
Hochschule für Musik (Universidade Real de Música) e no Königliches Akadem. Institut für
Kirchen-Musik (Instituto Acadêmico Real de Música Sacra) sob orientação do prof. Woldemar
Bargiel (1828-1897). É possível que este fato tenha lhe concedido diversas oportunidades,
pois Bargiel era meio irmão de Clara Schumann, de grande renome. O trabalho de Bargiel é
citado, apenas para dar um exemplo de sua relevância, no livro de referência do americano
George Putnam Upton, The standard symphonies. Their history, their music and their
composers; a handbook. Sua sinfonia Nº 1 em Dó Maior de 1861 é citada, integrando parte de
um catálogo compilado para que estudantes pudessem ter um material de estudo distinto sobre
o assunto “sinfonias” (UPTON, 1907, p. 310).
Distinguindo sua educação musical de sua educação “geral”, Brandt-Caspari aponta
que obteve esta última na Faculdade Filosófica da Universidade Real, estudando com
Friedrich Paulsen (1846 - 1908), Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) , Max Dessoir (1867 - 1947),
Friedrich Spitta (1852 - 1924), entre outros.
Sobre sua incursão pelo canto, Brandt-Caspari descreve que trabalhou como corepetidor de vários cantores e professores de canto, mas que, para além disso, estudou
métodos de canto que o ajudaram a desenvolver a sua própria voz, além de lecionar a
disciplina. Descreve ainda que atuou como cantor profissional em diversos coros e lecionou
canto solo na Dresdener Musikschule (Escola de Música de Dresden), onde desenvolveu
estudos sobre fisiologia, técnica e psicologia da arte do canto, incluindo-os em seu currículo
letivo. Brandt-Caspari cita o Sr. Dr. Friedrich Kurt Benndorf (1871-1945)11, bibliotecário real
de Dresden como fonte para tais informações.
Brandt-Caspari escreve que, enquanto aluno da Academia Real, em Berlim, lecionou
no Conservatório de Buchholz (Escola preparatória para capelães e mestres de capela) e na
Escola de Música de Kewitsch, do compositor e teórico Carl Theodor Kewitsch (1834-1903),

11

Maiores informações sobre Benndorf, indico a leitura de HERMANN, 2010.
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com quem inclusive teria trabalhado em conjunto em algumas publicações não encontradas
nesta pesquisa.
Como aluno, já voltando-se para a composição, Brandt-Caspari expõe que recebeu
aulas particulares de instrumentação e orquestração com o prof. Ludwig von Brenner
(1833-1902) e com o prof. Ludwig Bussler (1838-1900), que assinala como autor do
conhecido livro didático, que cogito ser Praktische Harmonielehre: systematisch-methodisch
dargestellt12

(em uma livre tradução, ‘Harmonia prática: sistematicamente e

metodologicamente apresentada’) de 1875, livro organizado com lições de harmonia
desenvolvido para alunos de composição, de utilização indicada em instituições de ensino
públicas e privadas.
Traçando linhas um tanto mais precisas sobre sua formação como compositor,
descreve como foi possível trabalhar em sua sinfonia Prometheus e seu Klavierkonzert13.
Durante seu período na Universidade, escreve Brandt-Caspari que executou suas obras em
diversas cidades, onde deu concertos para órgão e orquestra.
Comenta brevemente sobre um convite para trabalhar em um livro de melodias e coros
militares publicado com seu professor na Academia Real, Reinhold Succo (1837-1897),
organista da Igreja de St. Thomas, em Berlim. A coleção citada não foi encontrada, mas um
exemplo similar pôde ser detectado. Possivelmente Succo e Brandt-Caspari foram
compositores convidados na coleção Ritter Album für die Orgel (PALME, 1881), obra
dedicada ao organista August Gottfried Ritter (1811-1885) em razão de seu jubileu.
Possivelmente, pois o nome de Succo é claro e visível na seção III (Fantasias, Poslúdios e
Fugas) com a obra N. 36, Op. 18, Präludium und Fuge; enquando o nome que cogito ser o de
Brandt-Caspari é inconclusivo: na mesma seção, com a obra N. 54, Passacaglia, o nome do
compositor citado é “G. A. Brandt”. A confusão do uso da letra “G” pela letra “C” de Caspari
é comum e pode ser vista diversas vezes nas fontes primárias. A única informação sobre o
compositor dada por Rudolf Palme (1834-1909), editor da coleção, sobre o citado “G. A.
Brandt” é que este seria organista da Katharinenkirche em Magdeburg (PALME, 1881, p.
156), informação esta não conectada a Brandt-Caspari por meio de nenhum outro documento.

12
13

Ver BUSSLER, 1875.

Que, segundo o Curriculum Vitae de 1917/1918, seria o Concerto para piano e orquestra em Dó Sustenido
Menor, que o diretor Sr. Prof. Dr. Joseph Joachim (183101907), influente violinista, teria incluído na
programação de concertos organizados por ele. (Ver ANEXO F).
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Ao fim de 1894, mudou-se de Berlim para Krefeld, onde regeu coros e foi jurado em
competições de canto. Em 1896, lecionou canto solo, piano, composição, música de câmara,
italiano14 e outras matérias na Escola de Música de Dresden. Em 1898, mudou-se para
Kreuznach, onde regeu e dirigiu diversos coros e lecionou no Internato Feminina da Sra.
Nebinger, onde apresentou programas ousados, incluindo cantatas completas de Bach e,
inclusive, uma ópera completa em forma de concerto.
Ao final de seu currículo, escreve en passant sobre suas obras publicadas pela editora
Höner, de Hamburg; pela editora Hofmeister, de Leipzig; pela editora Stahl de Berlim; e ainda
mais brevemente sobre suas obras não publicadas. Finalizando, descreve um lamentável
acidente de roubo de documentos e certificados.
3.2.2

O Curriculum Vitae de 1917/1918

O documento de currículo mais recente encontrado data de 1917, sendo que um
pequeno adendo de meia página foi feito no ano seguinte, 1918. O documento conta com 4
laudas e segue o padrão do currículo mais antigo: escrito a punho, parece ser um rascunho que
provavelmente seria datilografado a posteriori. Também algumas correções ou pequenos
cortes podem ser vistos no texto, além dos pequenos comentários entre aspas ou parêntesis,
como “vide boletim”, “programa em anexo”, “ver recomendação” são usados indicando que
este documento seria utilizado com componentes extras. Estes componentes também não
foram localizados para esta pesquisa. O documento original pode ser encontrado no ANEXO
F e sua tradução para o português no APÊNDICE D.
Os primeiros parágrafos deste curriculum contêm basicamente as mesmas informações
do currículo de 1904, com algumas pequenas supressões e acréscimos. Os acréscimos que não
constavam no currículo de 1904, pequenos comentários alusivos a assuntos já tratados, foram
incluídos como comentários no subcapítulo anterior, para que se facilitasse a compreensão
dos mesmos.
Das informações prévias a 1904 não citadas no Curriculum de 1904 está a de que o
pianista considerado por Brant-Caspari como “grande virtuoso”, Henri Falcke (1866-1901),
professor do Conservatório de Paris, teria apresentado em Kreuznach e em Paris peças de sua

14

Conforme o Curriculum vitae de 1917/1918, havia estudado italiano e grego em aulas particulares. (Ver
ANEXO F).
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lavra, evidenciando algum reconhecimento por parte de intérpretes expoentes e a divulgação
de sua obra nos círculos influentes da Europa.
Já no recorte temporal não compreendido pelo Curriculum de 1904, Brandt-Caspari
escreve sobre sua atuação em Leer, estando à frente de sociedades de canto e realizando
concertos diversos, além de expressar algumas informações sobre sua participação junto ao
Elberfeld und Barmen Conservatorium. Escreve também que assumiu a Escola de Canto Solo
do diretor de música Karl Hirsch em 1906, e a ampliou tornando-a um Conservatório.
Descreve que atuou em diversas cidades como Solingen, Remscheid, Lennep,
Wuppertale e Bergisches Lande15 até 1911, onde esteve à frente de diversas sociedades de
canto, além de dar concertos de órgão, piano, canto, e regendo peças para coro e orquestra.
Dentre as obras que regeu neste período estão os oratórios Die Schöpfung de Joseph Haydn e
Paulus, Op. 36 de Felix Mendelssohn. Durante esta época, assinala, também fez incursos
literários publicando um drama e um livro de poesia, ambos não localizados nesta pesquisa.
Além disso, descreve um furto realizado durante anos por um sócio anônimo, que o fez
desejar mudar de cidade.
Brandt-Caspari segue seu currículo escrevendo que casou-se16 com Paula17 e na
primavera de 1912 mudou-se para Kreuznach, onde suas filhas Charitas e Ingeborg nasceram.
Lá, escreve, fundou o Kreuznacher Conservatorium für Musik (Conversatório de Música de
Kreuznach), e começou a dirigir o coro sacro da Sociedade Protestante, além de suas antigas
sociedades e atuar na cidade vizinha, Sobernheim. Ao falar sobre o progresso do seu
Conservatório, lembra que o mesmo floresceu nos anos de paz, 1912 e 1913, e decaiu no ano
de 1914, com a Grande Guerra, porém manteve-se ativo. Voltou a executar grandes concertos,
com os oratórios já citados além de cantatas completas de Bach e canções de Lutero, ao
agrado do público protestante. Reclama que os órgãos das duas igrejas luteranas em que
trabalhou estavam em mau estado, afetando sua saúde.
Escreve que são desta época diversas publicações de peças para piano, Lieder, peças
vocais para coro e especialmente grandes quantidades de suas peças sacras.

15

É possível que seja fruto desta época a peça “Mein bergisches Land”, Op. 37, de Brandt-Caspari, publicada
pela editora Wick & Jannsen, de Elberfeld. (Ver ANEXO G).
16
17

O casamento foi realizado em Barmen, em 06 de maio de 1912. (Ver ANEXO N).

Paula Dorfmüller, nascida em Elberfeld em 01 de out. de 1881, que com o casamento, tornou-se Paula BrandtCaspari. (Ver ANEXO N).
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Com certo orgulho, finaliza esta primeira parte do seu Curriculum, escrita em 1917,
escrevendo que assumiu sua “obrigação patriótica” fazendo parte do Grande Batalhão
Principal, tocando órgão e regendo seu coro sacro, inclusive na presença do Imperador e de
importantes generais e marechais. Assinou como “Diretor do Conservatório de Música da
Sociedade Protestante de Canto Sacro de Kreuznach e organista do Grande Batalhão
Principal.”
Na segunda parte deste Curriculum, assinada em Kreuznach em 1918, escreve que
recebeu um prêmio da Coroa Real por seus serviços para o Grande Batalhão Principal.
Inclusive comenta que tocou e regeu obras suas e de Bach diante do Kaiser Wilhelm II
(1859-1941),18

do Chanceler Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von

Hindenburg (1847-1934), ao Chanceler Eric Friedrich Wilheim Ludendorff (1865-1937) e ao
Principal Conselheiro Secreto Dr. Goens.

3.3

DA INVASÃO DO RENO À FUGA PARA O BRASIL

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a família Brandt-Caspari, estabelecida em
Kreuznach, por certo sentia a tensão que percorria a Europa. Tendo servido ao Imperador
durante a guerra, Alfred Brandt-Caspari saboreava a amargura de uma derrota. A Alemanha,
depois da Primeira Guerra, estava arruinada.
Devido a sucessivos fatores como, por exemplo, o Tratado de Versalhes em 1919 e o
Ultimato de Londres em 1921, a Alemanha caminhava a uma imensa ruína econômica,
vivenciando, inclusive, um dos maiores e mais impressionantes desequilíbrios de inflação da
história da humanidade. As consequências para o povo alemão foram gigantescas: fome,
miséria, criminalidade em alta e desemprego são apenas alguns dos exemplos (SBROCCO,
2011, p. 63).
Em 11 de janeiro de 1923, tropas franco-belgas invadiram e ocuparam a Renânia19 ,
como represália ao governo alemão, que descumpriu partes do Tratado de Versalhes. Os
18

Wilhelm II seria o último imperador alemão e Rei da Prússia. Abdicou em 1918, com o fim da Primeira
Grande Guerra. Durante a Guerra, os responsáveis políticos pelo país foram Ludendorff e Hindenburg, de grande
importância no desenrolar da Primeira Grande Guerra, mas especialmente no começo da Segunda. Embora tendo
diversas divergências com Hitler, Ludendorff e Hindenburg seriam peças-chave na ascensão do partido nazista.
Foi o próprio Hindenburg que nomeou Hitler como chanceler, em 30 de janeiro de 1933. Para maiores
informações sobre o Kaiser Wilhelm II, sugiro a leitura de CECIL, 1996.
19 A cidade

de Kreuznach é parte da Renânia-Palatinado.
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invasores, em busca de usurpar a produção de carvão mineral e ferro da região, se depararam
com as indústrias paradas. A Alemanha, à frente em estratégia, preferiu pagar pela não
produção a ver a França e a Bélgica usurparem seus recursos (SBROCCO, 2011, p. 11). Este
era “apenas o começo da agitação e complicação em todos os aspectos da vida política,
econômica e social alemã” (FELDMAN, 2015, p. 346), que resultaria no levante do III Reich
e o poderio nazista, que empunhava vazias promessas de “justiça” .
À invasão da Renânia, “os alemães responderam com resistência passiva, greves e
sabotagem. Uma série de incidentes graves entre soldados e civis resultou na morte de mais
de cem pessoas”, escreve Lowe (2011, p. 71). Em pouco tempo, a notícia da invasão seria
espalhada. “Germans killed in Ruhr!” (Alemães morreram no Reno!), publicaria o Chicago
Daily Tribune, dia 06 de março de 1923, nos Estados Unidos.
No Brasil, ainda antes, em fevereiro de 1923, a revista “America Brasileira”, trazia em
sua coluna ‘A vida internacional’ o artigo “A occupação do Ruhr” [sic] (Ver ANEXO K). O
articulista já temia que desta invasão uma nova guerra poderia erguer-se, acusa como “o
grande erro” o desinteresse do mundo, adjetivando a Liga das Nações de uma “pomposa
inutilidade”. Também assinala, ao fim do artigo, que os estadistas modernos parecem velhos
para um novo mundo... Apesar de tantas conjecturas, a previsão de um cataclisma iminente
parece sido assertiva.
Ainda que as informações aqui apresentadas sejam elementares ao assunto20, elas
cumprem o seu dever: expostas, tornam redundante falar em motivos para migrar. Ao ver a
esperança do retorno da monarquia se dissipar, ao sentir a iminência de uma outra grande
guerra, ao ter seu território conquistado por tropas estrangeiras... são muitas as justificativas
que fizeram a família Brandt-Caspari entrar em um navio e deixar a Europa.
Através dos registros da lista de passageiros do Porto de Hamburgo, Alemanha,
(STAATSARCHIV HAMBURG, 1850-1934, p. 2857, microfilme n. K1851) é possível saber
que partiram de Hamburg no dia 13 de setembro de 1923, com destino a Santos, viajando de
terceira classe. Os registros também continham informações paralelas sobre Brandt-Caspari,
como sua religião (evangélica protestante), cidade de onde partiu (Kreuznach), profissão
(diretor de música), entre outras.

20

Para mais informações sobre a ocupação da Renânia, sugiro a leitura de POUNDS 1952 e FISCHER 2003.
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A biografia publicada no jornal Folha Nova de Florianópolis (Ver ANEXO D), por
razão de um concerto que Brandt-Caspari executou na capital catarinense, confirma os
motivos, ao afirmar que a família Brandt-Caspari veio ao Brasil em setembro de 1923 por
razão da invasão das tropas francesas à região do Reno.
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4

ATIVIDADES MUSICAIS DE BRANDT-CASPARI NO BRASIL

Os subcapítulos seguintes trarão comentários sobre uma série de canções com a
temática do exílio, compostas por Brandt-Caspari entre 1923 e 1924; sobre parcerias de palco
de Brandt-Caspari, com destaque para a soprano Adele Senior-Heussler e o flautista Ferruccio
Arrivabene; sobre a sua participação em Sociedades de Canto, especialmente a Deutsche
Oratoriengesellschaft São Paulo (Sociedade Alemã de Oratórios de São Paulo); sobre sua
dedicação à música sacra; e por fim, o último subcapítulo traz comentários sobre um concerto
que Brandt-Caspari deu, ao órgão, em Florianópolis, Santa Catarina.

4.1

A CHEGADA DE BRANDT-CASPARI EM SÃO PAULO

Durante seus primeiros meses no Brasil, residindo em São Paulo, Alfred BrandtCaspari parece ter estado em fase de adaptação, recluso. Segundo as palavras do também
compositor e imigrante alemão residente em São Paulo na década de 1920, Curt Crasselt,
encontradas na contra-capa da publicação da Canção do Exílio, em São Paulo,
O illustre, o genial Brandt-Caspari vivia no Brasil desde varios mezes no silencio e
na reclusão que geralmente a modestia impõe ao verdadeiro merito: ao Prof.
Valenfort21 cabe a gloria de tel-o feito sahir de sua torre de marfim para tornal-o
conhecido pelo grande publico brasileiro (CRASSELT, por volta de 1924, ver
ANEXO C).

A São Paulo da década de 1920, novo lar da família Brandt-Caspari, foi marcada por
transformações. Ao passo que o processo de “modernização” da cidade se empenhou em pôr
abaixo os grandes marcos da arquitetura colonial, um boom se iniciava, delineando os
primeiros grandes passos da indústria. A cidade começava a contar com serviços de água
encanada, iluminação, transporte público e as ruas começaram a ser pavimentadas
(PROENÇA, 2012, p. 4).
Uma corrente de pensamento buscava transformar a paisagem urbana em uma cópia
parisiense. Paris tornou-se um modelo ideário para São Paulo. Até hoje é possível ver marcas
presentes na arquitetura e tradições da cidade, resquícios de anseios por uma Belle Époque
21

O citado Prof. Valenfort, Daniel Vazigauit Valenfort, conhecido liricista que, havendo trabalhado ao lado de
diversos compositores europeus, como Gaetano Emanuel Calí (1885-1936) com a canção I want to go to Sicily
para canto e pianoforte, publicada em Firenze no ano de 1927, também trabalhou por diversas vezes com Alfred
Brandt-Caspari.
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caricaturizada. Talvez o maior marco deste episódio seja a construção do Theatro Municipal
de São Paulo, concluído na década anterior. Caso similar aconteceu com o Theatro Municipal
do Rio de Janeiro, tendo, inclusive, a participação de um arquiteto francês, Albert Guilbert,
com um projeto inspirado notadamente no Ópera de Paris. A elite de ambas as cidades
pareciam estar imersas em proporcionar um ambiente cultural forjadamente europeu.

As modificações urbanas na cidade de São Paulo ajudaram a construir uma imagem
das elites para os espectadores deste palco urbano durante a Belle Époche brasileira.
Uma ornamentação paisagística europeia foi feita em vários bairros da cidade de São
Paulo durante os anos 1920. Impressionantes estruturas metálicas como a estação da
Luz, o viaduto do Chá e de Santa Efigênia - estes dois últimos importados
diretamente da Alemanha - moldam uma cidade que possui os olhos para fora, para a
Europa e para os Estados Unidos. O próprio Theatro Municipal, com sua arquitetura
neo-renascença que se assemelha à Ópera de Paris é um monumento espetacular,
imponente que marca presença no centro de São Paulo como símbolo da
modernidade urbana deste período (PROENÇA, 2012, p. 1 e 2).

É dentro deste contexto que se dá uma das parcerias de Brandt-Caspari com o poeta e
tradutor Daniel Valenfort: as canções “Si ton âme lyrique...” e “Laissez-moi cette rive...!”,
em língua francesa, com poesia de Valenfort e música de Brandt-Caspari. Tais canções são
parte do grupo “Ce qui reste... toujours!” para pianoforte e canto, publicadas em São Paulo
por volta de 1924 pela gráfica musical Campassi & Camin (Ver ANEXO I). Outros
compositores imigrantes e brasileiros também foram convidados a participar da coletânea.
Entre os brasileiros, Eduardo Souto, Marcelo Tupynambá (pseudônimo de Fernando Álvares
Lobo), Francisco Mignone, e outros. A publicação paulistana deste grupo de canções em
língua francesa é mais um indício do ideário cultural afrancesado da São Paulo da década de
1920, como explanado anteriormente.
A vida cultural da cidade parece ter abarcado diversas e múltiplas expressões, sendo
um período heterogêneo no tocante às artes. É dentro desse contexto que fica evidente o
caráter cosmopolita de São Paulo, havendo espaço para a música tradicional dos imigrantes, a
música de vanguarda (como a de Debussy, amplamente executada), a música experimental, e
diversas outras manifestações que se mostravam sem que houvesse homogeneidade.
Tomando o lugar que era ocupado pelo Rio de Janeiro, São Paulo tornou-se o principal
pólo econômico nacional. Ao atrair um número expressivo de imigrantes de diversos lugares
do globo, sediar o coração da Revolução Industrial brasileira e de congregar múltiplas
culturas (como ainda hoje o faz) sem uniformidades, São Paulo tomava para si o título de
metrópole cosmopolita. Velho interpreta o papel do seu cosmopolitismo:
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Está em jogo uma plasticidade sociocultural que se manifesta na capacidade de
transitar e, em situações específicas, de desempenhar o papel de mediador entre
distintos grupos e códigos. O cosmopolitismo pode ser interpretado como expressão
desse fenômeno que não é apenas espacial-geográfico mas um potencial de
desenvolver capacidade e/ou empatia de perceber e decifrar pontos de vista e
perspectivas de categorias sociais, correntes culturais e de indivíduos específicos
(VELHO, 2010, p. 19).

Uma cidade que, aos poucos, abraçou estas diversas categorias sociais, correntes
culturais, religiosas, filosóficas, abraçou também a característica arquetípica de cidade
refúgio. Esse é um conceito abordado virtualmente por Nicolau Sevcenko ao comentar a
formação populacional de São Paulo neste período.
São Paulo não era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem de mestiços;
nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem americana, nem européia, nem nativa:
nem era industrial, apesar do volume crescente das fábricas, nem entreposto
agrícola, apesar da importância crucial do café; nem era tropical, nem subtropical;
não era ainda moderna, mas já não tinha mais passado. Essa cidade que brotou
súbita e inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da chuva, era um
enigma para seus próprios habitantes, perplexos tentando entendê-lo como podiam,
enquanto lutavam para não serem devorados (SEVCENKO, 2009, p. 31).

São Paulo era uma cidade que poderia abrigar um alemão, um músico, um
tradicionalista. Brandt-Caspari era, em si, todos eles. Para além da utopia de uma nova
oportunidade, a cidade que abrigou a tantos e tão distintos, transformou-os todos em
estrangeiros. Tornaram-se, aos poucos, paulistas aturdidos com um novo sistema social para o
qual não estavam preparados.
A cidade que abriga ao estrangeiro também pode ser vista como o “não lugar”,
território de desencanto e solidão, de admiração e repulsa. [...] Diante da perda da
dimensão de totalidade, os indivíduos tendem a ficar sujeitos à fragmentação
repetitiva, tornando-se, talvez, eternos nômades em conflito. As metrópoles
modernas não são só máscaras da modernidade. A sua face mais profunda, não
aparente, é o espaço da atopia [...] (MONTAÑES, 2006, p. 28).

Montañes entrelaça o conceito de atopia com o de exílio, um lugar de nostalgia,
lembrança, recordação do objeto narrado: a cidade, que pode vir a perder o seu sentido real e
tornar-se evocação (MONTAÑES, 2006, p. 28). Esta atopia não acontece por acaso. É fruto
do estopim imediato, ocasionado pelo boom que a cidade sofreu.
Este foi o cenário paulista encontrado por Brandt-Caspari ao aportar. Um período de
muita efervescência econômica, política, cultural. Múltipla em sua constituição e apenas
começando a forjar ideais nacionalistas, que ainda levariam algum tempo até tomar raízes.
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Um espaço de expectativa, por certo, mas ainda coberta por um tom de nostalgia, que
talvez, jamais foi abrandado. Com Brandt-Caspari, artista sensível e despatriado, não foi
diferente. Em entrevista concedida ao autor em 13 de maio de 2016, seu neto Ian Searby
relembrou, com certa dor, das palavras de sua mãe sobre seu avô. Segundo ela, ele nunca fora
completamente feliz no Brasil. São Paulo jamais foi o seu lar. Embora tenha trabalhado com
ardor durante o período em que aqui esteve, havia perdido o brio que, talvez, jamais voltaria a
encontrar (SEARBY, 2016).

4.2

CANÇÕES DO EXÍLIO

Nos anos de 1923 e 1924, Alfred Brandt-Caspari parece ter se interessado pelo tema
do exílio. Desta lavra surgiram três canções: uma com o texto de Antônio Gonçalves Dias
(1823-1864), que se chama Canção do exílio, datada de 18 de agosto de 1899 e 30 de
novembro de 1923; outra com o texto de Casimiro de Abreu (1839-1860) traduzido por
Daniel Valenfort para o francês, chamada Chanson d’Exil, de 20 de março de 1924; e uma
com o texto de Casimiro de Abreu, em português, que também se chama Canção do exílio, de
28 de março de 1924. As três peças são para voz média com acompanhamento de piano.
Na Canção do exílio com o poema de Antônio Gonçalves Dias (Ver ANEXO B), duas
rubricas com data dão a entender que a escrita foi iniciada em 18 de agosto de 1899, enquanto
Brandt-Caspari ainda estava na Alemanha. Entretanto, ao final da partitura manuscrita, uma
anotação indica ter ela sido finalizada em 30 de novembro de 1923. Possível evidência de que
a obra teria sido finalizada já em São Paulo, 24 anos depois do seu início.
A poesia de Gonçalves Dias é parte de desenvolvimento do romantismo brasileiro. O
poeta publicou este poema no livro Primeiros Contos, pela editora Laemmert, e o teria escrito
enquanto estudava na Faculdade de Direito de Coimbra em julho de 1843, Portugal.
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorgeião,
Não gorgeião como lá.
Nosso céo tem mais estrellas,
Nossas varzeas tem mais flores,
Nossos bosques tem mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em scismar, sósinho, á noite,
Mais prazer encontro eu lá;
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Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que taes não encontro eu cá;
Em scismar - sósinho, à noite Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deos que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfructe os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Coimbra - Julho 1843 (DIAS, 1860, p. 28, 29).

Curiosamente, não há registros de como Brandt-Caspari teria estudado a língua
portuguesa antes de sua chegada ao Brasil. A atividade de distinguir os erros de grafia das
diferenças ortográficas da época para as de hoje é complexa, e ainda assim não seria uma
evidência sólida. Entretanto, as evidências a partir da partitura são que Brandt-Caspari
conhecia, ao menos, a fonética da língua portuguesa, sendo que apenas poucos erros de
prosódia foram cometidos, como na palavra “aves”, no 5º compasso, sendo que a sílaba tônica
é “a-” e não “-ves”, como acentuada pelo compositor (Ver ANEXO B). A canção está em
compasso 6/8, em Ré Maior, andamento Moderato.
A obra foi publicada em São Paulo, sob edição de Daniel V. Valenfort e dedicada pelo
compositor aos “alumnos de ambos os sexos das Escolas do Brasil” (Ver ANEXO C). Não há
informação precisa da data de publicação, no entanto, na capa da edição, a assinatura da
gravura indica ter sido feita em 1924, portanto, pode-se supor que a publicação circunda esta
data. Entre as duas versões, a manuscrita e a publicada, figuram apenas poucas diferenças de
notação, especialmente rítmicas, mas que não alteram a composição em si, e sim a notação.
Ao comentar sobre o poema, Silva aponta para o sentimento do que chama de “sujeito
deslocado”, que sofre por culpa de um desenraizamento e reconfiguração de identidade.
Expõe:
O sentimento nostálgico foi aumentado na medida em que no exílio do poeta citado,
não sente emocionalmente integrado ao novo local de moradia, assim o poeta traça
um paralelo entre o local de exilio e a sua pátria, sendo que a sua memória afetiva
confere mais “colorido” a seu espaço de origem (SILVA, 2015, p. 57).

Para Silva, quando o poeta exclama “Minha terra tem primores, que tais não encontro
cá”, estão aí representados elementos sentimentais subjetivos que rejeitam uma análise
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puramente racional do que seria a terra natal. A memória serviria aqui como um elemento de
exaltação das virtudes de uma terra natal ideal, emocionalmente descrita, ignorando os fatores
que corroboraram para o exílio (SILVA, 2015, p. 57).
A “segunda” peça da mesma temática, possui poema escrito em Lisboa, em 1855 por
Casimiro de Abreu, em português, e também se chama Canção do exílio, datada de 28 de
março de 1924 (Ver ANEXO L). Não foi possível localizar nenhuma edição desta peça, sendo
este o único manuscrito encontrado. A canção foi escrita em 3/4, andamento Andantino /
Alegretto.
Eu nasci além dos mares;
Os meus lares,
Meus amores ficam lá!
- Onde canta nos retiros
Seus suspiros,
Suspiros o sabiá!
Oh! que céu, que terra aquela,
Rica e bela
Como o céu de claro anil!
Que seiva, que luz, que galas,
Não exalas,
Não exalas, meu Brasil!
[...]
Não amo a terra do exílio,
Sou bom filho,
Quero a pátria, o meu país,
Quero a terra das mangueiras
E as palmeiras
E as palmeiras tão gentis!

Como a ave dos palmares
Pelos ares
Fugindo do caçador;
Eu vivo longe do ninho;
Sem carinho
Sem carinho e sem amor!
[...]
Quem me dera,
Quem me dera o meu país!
(ABREU, 2015, p. 23, 24).

Caso similar acontece com a peça Chanson d’Exil, “terceira” peça deste conjunto, que
também conta com texto de Casimiro de Abreu, entretanto traduzido para a língua francesa
por Daniel Valenfort. A peça é assinada em 20 de março de 1924 e também não foi possível
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encontrar edição ou qualquer outra cópia do manuscrito (Ver ANEXO M). A peça está escrita
em compasso comum, sem andamento notado.
No poema de Casimiro de Abreu o exílio sai do imaginário e entra no texto. “Não amo
a terra do exílio, sou bom filho, quero a pátria, o meu país...”. Este deslocamento humano,
seja considerado emigração ou exílio, é polivalente. Em uma direção, abraça uma nostalgiaexaltação em relação à terra deixada, em outra, abre espaço para uma nostalgia-desencanto,
uma mudança de comportamento brusca em memória de sua própria memória, buscando o
que lhe sobrou da identidade.

Os deslocamentos humanos produzem novos sentidos nas identidades dos sujeitos,
particularmente por que esses deslocamentos provocam alterações profundas nos
comportamentos dos indivíduos. Assim, o deslocamento territorial dos sujeitos não
se faz sem a articulação entre a memória e a identidade. Nesse aspecto, os
sentimentos de pertencimento dentro de grupo deslocado são reelaborados no novo
espaço de moradia (SILVA, 2015, p. 53).

Pois se é complexa a tarefa de distinguir se o que ocorreu no caso de Brandt-Caspari
foi emigração ou exílio, na literatura especializada o assunto se entrelaça ainda mais. Em um
recorte temporal pouco posterior a Brandt-Caspari, Kestler evita conscientemente o termo
“emigração”, pois ao escrever sobre escritores de fala alemã durante o período nazista, se
depara com o fato de que “nenhum dos escritores e jornalistas de fala alemã veio para o Brasil
voluntariamente (KESTLER, 2003, p. 14). Neste contexto, emigração seria uma atividade
voluntária, enquanto o exílio, forçada. Como evidenciam os indícios, no caso de BrandtCaspari as duas coisas são verdadeiras. Uma atividade voluntária, sim, pois poderia ter optado
por um outro destino. Uma atividade forçada, também, ante a invasão inimiga e a iminência
de guerra. Tendo consciência da importância e amplitude do tema, e não intentando aqui abrir
um arco de discussão que merecia, fico com as palavras de Jorge: “a emigração e o exílio são,
de fato, rasuras em uma imagem hegemônica” (JORGE, 2003, p. 159).

4.3

PARCEIROS DE PALCO

Durante os anos em que viveu no Brasil, Brandt-Caspari teve sólidos companheiros de
palco. É possível encontrar em diversos planos de concerto a presença de nomes que se
repetem, demonstrando parcerias. Entre tais nomes, os mais expressivos são os de Adele
Senior-Heussler, cantora, e Ferruccio Arrivabene, flautista. Em comum, ambos imigrantes
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vindos da Europa; Arrivabene, da Itália, e Senior-Heussler, assim como Brandt-Caspari, da
Alemanha.

4.3.1 Adele Senior-Heussler

Adele Senior-Heussler nasceu em Kreuznach, filha de um maestro, e começou sua
carreira musical muito cedo, apresentando-se pela primeira vez em público com quinze anos.
Na biografia de Brandt-Caspari publicada no jornal Folha Nova, o articulista expõe que
Senior-Heussler foi sua aluna na Alemanha, e veio como companhia para o Brasil junto com a
família Brandt-Caspari. Em um tom de elogio, diz que Senior-Heussler possui “extraordinário
talento artístico e impecável voz” (FOLHA NOVA, 7 de maio 1928, p.1). Além disso comenta
sua presença em concertos realizados em São Paulo com seu mestre. Os dados comprovam.
Dentre os programas de concerto encontrados no acervo familiar, em metade deles é possível
ver o nome de Adele Senior-Heussler. Foram concertos realizados na Igreja Luterana de São
Paulo e na sala da Sociedade Germania.
A um dos concertos realizados na Sala da Sociedade Germania chamou-se apenas de
Liederabend (Recital), em 10 de outubro (sem ano datado). Através da Figura 8 podemos
compreender que o recital foi organizado pela cantora e teve por acompanhador o prof.
Brandt-Caspari. No repertório, obras de Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms além de
três peças do próprio Brandt-Caspari: Niederrheinisches Volkslied, Die Mühle e Mädchenlied.
Como exemplo, no ANEXO J, encontra-se a partitura de Niederrheinisches Volkslied,
publicada na coleção Lieder und Gesänge por Theo Brügelmann, em Porto Alegre, RS.
Dentre planos de concerto e algumas fotos, foi encontrado um livreto contendo citações
elogiosas à Adele Heussler. As citações que foram agrupadas possuem fontes de jornais das
cidades alemãs de Ostfriesland, Brandenburg, Elberfeld-Barmen, Leer, Lennep, Kreuznach,
Sobernheim, Wuppertaler, Kreuznach, entre outros. Na capa, Figura 9, temos as informações
de que Adele Heussler foi Hoher Sopran (soprano agudo) e o livreto foi produzido para a
Radiumbad Kreuznach, publicado pela Buss & Kupfer, também de Kreuznach. O livreto
reúne 14 páginas de citações e não possui datação.
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Figura 8 - Programa de concerto Liederabend. Fonte: Acervo familiar.
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Figura 9 - Capa do livreto sobre Adele Heussler. Fonte: Acervo familiar.
O livreto possui diversas citações sobre Brandt-Caspari, sendo referenciado ou como
seu professor de canto, cuja técnica é elogiada diversas vezes, ou como compositor de peças
do seu repertório, igualmente elogiadas.
Um outro exemplo de concerto em que Senior-Heussler e Brandt-Caspari trabalharam
juntos, é o caso do concerto de julho de 1925, anunciado no jornal Folha de São Paulo, “Um
concerto do qual participa o ex-organista da casa imperial allemã” publicado dois anos após
a chegada de Brandt-Caspari em São Paulo evocando sua trajetória na Alemanha como
afirmação de sua qualidade.
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Não deixa de ser interessante o concerto organizado pelo maestro Alfredo BrandtCaspari, ex-organista da Casa Imperial Allemã, e a realizar-se hoje à tarde, no
templo evangélico, à rua Visconde do Rio Branco, n. 10. Prestam seu concurso a
esse concerto a sra. Senior Heussler, a senhorita Margarida Soliani e o professor
Arrivabene, flautista de invulgar merecimento. O programa desse concerto é o
seguinte: 1.a parte - (Orgam): Tocata e fuga - Bach; Aria “Tempos Divinos” - Bach;
Concerto para flauta e orgam -Bach; Aria - Handel, pela senhorita Soliani; (Orgam):
Adagio - Mendelssohn; Aria “Schopfung” - Haydn; Ave Maria - L. Cherubini, pela
sra. Senior: (Orgam): Adagio - A. Gruters - Adagio - G. Mathhisen-Hansen. 2.a parte
- “Largo” para soprano, flauta e orgam - Handel: Aria da Missa Solemne - Bach;
Concerto para flauta e orgam - Friedrich dem Grossen: Aria Religiosa - Stradella,
pela senhorita Soliani; (Orgam): Adagio - A. Brandt-Caspari; Canção do
“Evangelista” - W. Klenzl, pela senhora Senior; (Orgam): Adagio - A. BrandtCaspari; Nosso mar - A. Brandt-Caspari, pela senhora Senior; (Orgam): Concerto J. Callnerts. O concerto terá início às 16 horas (FOLHA DE SÃO PAULO, 12 de
julho de 1925).

No dia seguinte, uma resenha do concerto anunciado foi publicada. Enfoque especial
para a atenção que o articulista dá à Senior-Heussler.
[...] Iniciado este com a “Toccata e fuga” de Bach, para orgam e flauta, e em que
mais uma vez pudemos aquilatar do merecimento incommum do sr. Arrivabene,
juntamente com as optimas qualidades do organista, acariciamos a espectativa de
uma audição rara, a julgar pelo panno de amostra. Essa impressão não deixou de ser
correspondida, pela fiel e por vezes magnifica interpretação que deu aos numeros ao
seu cargo, além de artistas nomeados, a sra. Senior Heussler, possuidora de voz
extensa de soprano, firme nos registros e de timbre muito sympathico [...] (FOLHA
DE SÃO PAULO, 13 de julho de 1925).

Dentre as publicações encontradas para esta pesquisa no que concerne à SeniorHeussler no Brasil, há o registro de apenas um concerto sem a presença de Brandt-Caspari.
Um concerto no dia 11 de fevereiro de 1925 com o Quarteto Aschermann, na “Sociedade de
Gymnastica”. Adele Heussler cantou Die Nacht e Der Morgen de Richard Strauss, Geber der
Elisabeth, do Tannhauser de R. Wagner acompanhada ao piano pelo sr. Gabriel Migliori
(CORREIO PAULISTANO, 10 de fevereiro de 1925).

4.3.2 Ferruccio Arrivabene

Outro nome garantido nos concertos de Brandt-Caspari em São Paulo era o de Ferruccio
Arrivabene, imigrante italiano, flautista, educado no Real Conservatório de Milão, segundo o
jornal Gazeta Artística de 1914.
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Figura 10 - Nota sobre Arrivabene. Fonte: Gazeta artística 1914, Ed. 27. Anno IV, N. 27.

Diferente de Adele Senior-Heussler, Ferruccio Arrivabene tinha uma carreira
desvinculada da figura de Brandt-Caspari. Aparentemente, conheceram-se apenas aqui no
Brasil e os indícios são de que Arrivabene mudou-se para São Paulo pelo menos uma década
antes de Brandt-Caspari.
Um dos exemplos de concerto em que participaram Brandt-Caspari e Arrivabene, é o
realizado no dia 12 de julho de 1925. Segue um trecho da resenha, publicada no dia seguinte
no jornal Folha de São Paulo:

[…] A esse vesperal de pura arte, quasi todo consagrado a musica religiosa, e a que
prestaram concurso tres cantoras - as sras. Heussler e Moser, e a senhorita Soliani,
além de um professor de flauta, o sr. Arrivabene, - compareceu um auditorio
numeroso, composto, em sua maioria, de compatricios do organizador do concerto.
Iniciado este com a “Toccata e fuga” de Bach, para orgam e flauta, e em que mais
uma vez pudemos aquilatar do merecimento incommum do sr. Arrivabene,
juntamente com as optimas qualidades do organista, acariciamos a espectativa de
uma audição rara, a julgar pelo panno de amostra. […] (FOLHA DE SÃO PAULO,
13 de julho de 1925).

Além dos concertos com Brandt-Caspari, Arrivabene participou de diversas
manifestações artísticas em São Paulo. Além de concertos22 sob a regência do maestro Alfredo
Belardi, uma passagem curiosa se encontra em uma das biografias do compositor Ernesto
Nazareth. Almeida afirma que ao viajar para São Paulo à procura de músicos imigrantes
europeus, Nazareth se deparou com uma lista de afamados professores, entre eles, o professor
de flauta Ferruccio Arrivabene (ALMEIDA, 2013).

22

Por exemplo, o concerto anunciado no jornal Folha de São Paulo, 23 de set. de 1926, coluna Vida artística, p.
23.
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Depois do falecimento de Brandt-Caspari, Arrivabene alcançou posição como flautista
da “Rádio Cruzeiro do Sul”, sob regência do maestro Amaral Gurgel. Uma nota de 1937
ilustra o momento.

Figura 11 - Matéria sobre Arrivabene. Fonte: Folha de São Paulo, 23 de dez. de 1937, p.10.

Nos documentos do Acervo Familiar (Ver item 2.2) foi localizado um trecho de uma
carta (Ver ANEXO O), datada de 29 de fevereiro de 1928 23, sendo esta, possivelmente, uma
carta oficial da Sociedade Alemã de Oratórios à Arrivabene. Nela, Brandt-Caspari agradece ao
23

Nela, há um erro de digitação onde o número “1” e o “2” se sobrepõem, ficando difícil compreender se a carta
seria de “1918” ou “1928”. Há motivo para compreender como sendo de 1928, pois este documento não deve ser
a carta original, enviada a Arrivabene, e sim uma cópia-rascunho, mantida nos arquivos de Brandt-Caspari por
algum motivo trivial. Uma evidência disto é que a carta não está assinada, como seria o costume.
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“amigo” Arrivabene pelos serviços prestados nos concertos vocais e instrumentais realizados
na “Igreja Protestante Alemã” e se desculpa por ainda não ter sido possível remunerá-lo como
seria de desejo. Explica o motivo da falta de recursos pelo baixo número de sócios da
Sociedade, o que também impede a produção de peças maiores. Também há indícios de que a
carta seria um convite para que Arrivabene participasse de mais um concerto, “como este
agora”, mas como apenas a primeira página foi localizada, é impossível dizer com certeza
qual seria o referido concerto. O trecho encontrado é finalizado com o remetente noticiando a
Arrivabene que foi deliberado em reunião que este seria considerado, desde então, sócio
honorário do coro.

4.4

SOCIEDADES DE CANTO

Durante sua trajetória, Brandt-Caspari esteve envolvido com diversas manifestações
relacionadas a Sociedades de Canto. Conforme apresentam os seus currículos (Ver
subcapítulo 3.2) é possível identificar atividades deste tipo ao longo do seu percurso na
Alemanha. Ao mudar-se para o Brasil, não seria diferente. Fundou e esteve à frente da
Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo (Sociedade Alemã de Oratórios de São Paulo). Em
tom de brincadeira, diz Mário de Andrade em seu artigo Teutos mas músicos, originalmente
publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1939:

Mas sucede que onde se reúnem pelo menos quatro hunos, germanos, arianos ou
teuto-brasileiros, logo se forma qualquer sociedade de música. Alemão não está
junto que não faça música, e esta é justamente uma parte muito simpática de
alemães (ANDRADE, 2013, p. 286).

Nas Atas da Igreja Evangélica Luterana de São Paulo foi possível encontrar uma
menção relevante sobre a Deutschen Oratoriengesellschaft. Com o título de Disputa entre o
Oratorienverein e o Schubertchor 24 (DIÁRIO OFICIAL DA EGREJA EVANGÉLICA
ALLEMAN, Tomo 1923-1954, p. 77-79), este documento faz entender que a própria Igreja
servia como sede para a Deutschen Oratoriengesellschaft, além de evidenciar uma sociedade
de amizade entre a citada instituição e o Schubertchor de Berlim.

24

Infelizmente a Ata relatava que o assunto seria tratado com mais propriedade na reunião seguinte, entretanto
os relatos da reunião seguinte não correspondem ao assunto.
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A relação entre ambas as Sociedades é corroborada com a troca de cartas que se
encontram no acervo do Instituto Martius-Staden. Uma carta assinada por Brandt-Caspari e
outros, para o Schubertchor, na Alemanha, comunicou em 25 de agosto de 1925 a fundação
da Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo (INSTITUTO MARTIUS-STADEN, G IV f, nº
25 – Mappe IV). A carta comenta, entre outros tópicos, que o primeiro oratório já havia sido
escolhido e estava sendo preparado: Die Schöpfung de Haydn.
Posteriormente, uma carta do Schubertchor para a Deutsche Oratoriengesellschaft São
Paulo, dando os pêsames pelo falecimento de Brandt-Caspari, São Paulo, em 28 de maio de
1929 (INSTITUTO MARTIUS-STADEN, G IV f, nº 25 – Mappe II) e a resposta da Deutsche
Oratoriengesellschaft para o Schubertchor, comunicando que a carta de pêsames foi lida na
reunião e repassada aos familiares, em São Paulo, 26 de junho de 1929 (INSTITUTO
MARTIUS-STADEN, G IV f, nº 25 – Mappe IV).
A biografia publicada no jornal Folha Nova de Florianópolis também trata do assunto
(Ver ANEXO D), comentando que os concertos da sociedade se tornaram famosos
internacionalmente devido ao trabalho de Brandt-Caspari (FOLHA NOVA, 07 de maio de
1928, p. 1).
Dentre os documentos do Acervo Familiar (Ver item 2.2) foi localizado um estatuto
das sociedades de canto “brasileiras”. O documento, estabelecido em São Paulo, em 02 de
maio de 1925 e alterado em 11 de maio de 1929, chama-se Satzungen des Deutschen
Sängerbundes brasilien (Constituição das Federações de Canto Alemãs - “Brasileiras”). O
documento infelizmente não contempla o nome das sociedades de canto que fizeram parte da
constituição, tendo apenas indicações de finalidades práticas.

4.5

DEDICAÇÃO À MÚSICA SACRA

Apenas três anos antes de a família Brandt-Caspari desembarcar em São Paulo, o
arcebispo da Cúria Metropolitana, Duarte Leopoldo, instituiu um concurso de música sacra
entre os compositores residentes no país para a composição de uma “Missa festiva” e de um
“Tantum ergo”, a duas vozes ou mais, com acompanhamento de órgão ou harmônio.
Abraçando a campanha, uma nota no jornal O Estado de São Paulo esclarece a motivação:
É coisa geralmente notada e lamentada que a nossa literatura musical sacra seja tão
pobre. O que ha é, em regra, importado, salvo uma ou outra composição de artista
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aqui residente. Actualmente, só um artista, que se saiba, dedica a sua atenção a esse
genero, difficil, de certo, mas muito bello: é o sr. maestro Franceschini, mestrecapella da cathedral, notavel na sua especialidade (O ESTADO DE SÃO PAULO,
10 de março de 1920).

A nota segue trazendo as regras do concurso, informações sobre o edital, a comissão
julgadora e as coordenadas gerais. O citado maestro, Furio Franceschini,25 nasceu em Roma e
se mudou para o Brasil em 1904, onde foi mestre de capela e organista titular da Cadetral da
Sé, em São Paulo.
Francheschini não foi apenas um criador e executante de música sacra, mas
desenvolvia intensa atividade educacional e de mentor da construção de um pensamento
musical sacro, através de suas bases na tradição eclesiástica. Um exemplo é uma de suas
cartas, publicada na revista mensal Música Sacra, onde fala sobre a utilização de quintas
paralelas (FRANCHESCHINI, 1945, p. 213-214).
Através dos indícios, nota-se que assim como Brandt-Caspari, Franceschini também
era um compositor e regente da música tradicional do tonalismo, estilo vigente na produção
da música sacra da época tanto no luteranismo, quanto no catolicismo, salvas as devidas
proporções de diferenças doutrinárias.
Sete anos após o concurso, o nome de Brandt-Caspari aparecerá pela primeira vez nos
registros do mesmo jornal em 1925, e dois anos depois já anunciaria um Concerto de Música
Sacra de 12 de junho de 1927, organizado por ele na “Egreja Alleman”.

Figura 12 - Nota Musica Sacra. Fonte: O Estado de São Paulo, 11 de junho de 1927.

25

Furio Franceschini, nasceu em Roma, em 1880, e foi mestre de capela e organista titular da Catedral da Sé
entre 1908 e 1976, ano de sua morte. Além de vasta obra, pertencente à Unesp (Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”) desde 1979, o maestro Franceschini foi um dos fundadores da Academia Brasileira de
Música, dentre outras contribuições.
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No dia seguinte,12 de junho de 1927, na mesma seção, Artes e Artistas, foi publicado
o programa:
[...] Será executado o seguinte programma: I Parte. Orgam - “Fuga” - G.
Frescobaldi. Flauta e orgam - “4.a Sonata” - Benedetto Marcello. Terzetto a vozes
femininas - “Vere languores” - Antonio Lotti. Quarteto a vozes femininas com flauta
- “Adoramus” - A. Brandt-Caspari. Flauta e orgam - “Canzone” - A. Brandt-Caspari.
Soprano - “Psalme n. 1” - A. Brandt-Caspari. II Parte. Dois quartetos a vozes
femininas - a) “Natal” - b) “Confirmação” - A. Brandt-Caspari. Viola alta e orgam “Romanze” - A. Brandt-Caspari. Quarteto a vozes femininas - “Paschoal” - A.
Brandt-Caspari. Flauta e orgam - “13.a Sonata” - Frederico, o Grande26 . (O
ESTADO DE SÃO PAULO, 12 de junho de 1927).

Durante seu período em São Paulo, Brandt-Caspari dedicou-se vastamente à criação e
arranjos de música sacra para diversas formações. Vide lista catalográfica presente no
APÊNDICE A (Ver números 88, 77, 116). Pode-se notar que obras como Zur Weihnacht (São
Paulo, 1924), Stabat Mater (São Paulo, 1924), VIII St. Johann Baptist (São Paulo, 1924)
foram compostas neste período, devido à sua conexão com a direção musical da “Egreja
Alleman”.
Também como professor dedicado à música sacra, escreveu para o Collége des
Chanoinesses Reguliéres de Saint-Augustin um “Pater Noster” (VER ANEXO H), exemplo
de canção litúrgica com acompanhamento de teclas. Além disso, seu trabalho à frente da
Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo também lhe proporcionou a execução de oratórios
sacros, como citado no subcapítulo anterior.
Ainda que em um contexto diferente do proponente do concurso, por certo BrandtCaspari pode ser considerado um artista residente que dedicou atenção a esse gênero, e
despendeu esforços em nome do enriquecimento da literatura musical sacra, contemplando
virtualmente as reclamações motivacionais do concurso.

4.6

UM CONCERTO EM FLORIANÓPOLIS

Com o decorrer das pesquisas, foi possível localizar informações sobre uma passagem
de Brandt-Caspari na capital catarinense, Florianópolis, em maio de 1928. Sua visita era
26

Chama atenção a última peça do concerto, 13ª Sonata, de Frederico, “o Grande”, Rei da Prússia. Frederico II,
era considerado um nobre versado nas artes e delas patrocinador. Frederico é considerado “grande” por seu
poderio militar e por sua influência cultural, sendo que considerava a pintura, a literatura e principalmente a
música como “artes da paz”, embora tenha sido o motivador de uma das guerras internacionais, com 27 batalhas
e um extenso número de baixas. Ao incluir uma de suas peças em um programa, possivelmente Brandt-Caspari
assinalava uma nostalgia ao período monárquico.
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imbuída do propósito de performar um concerto ao órgão na Cathedral Luterana, concerto
este cujo valor arrecadado seria, em parte, revertido à obra de reforma no prédio da Cathedral.
Abaixo, uma nota sobre o concerto no jornal Folha Nova, de Florianópolis, contendo
inclusive o programa.

Figura 13 - Nota “Concerto na Cathedral”. Fonte: Folha Nova, maio de 1928, p. 1.

A Cathedral Luterana em questão27 teve seu prédio inaugurado em maio de 1913. O
desenho neogótico foi assinado pelo arquiteto Theodor Gründel e sofreu ajustes no decorrer
da construção, por conta do alto custo da obra. As obras executadas em 1928, quinze anos
após a construção, foram apenas reformas e manutenções.
O historiador João Klug expõe alguns aspectos sobre o desenvolvimento cultural no
meio germânico e luterano de Florianópolis da época. Inclusive, apontando que estudiosos da
história da música poderiam utilizar-se de suas evidências para desenvolver contextos mais
amplos (KLUG, 1990, Pág. 28), como o aqui apresentado.
Ao justificar a música como um elemento marcante luterano por suas raízes históricas
(KLUG, 1990, Pág. 27), Klug também entende que a comunidade luterana de Florianópolis a
valorizava, e por vezes a situava como atividade central de certas programações (KLUG,
1990, Pág. 30). Adiante, dá um exemplo de atividade cultural similar ao concerto de BrandtCaspari, realizada pela comunidade com o intuito de angariar fundos.
27

Endereço atual: Rua Presidente Nereu Ramos, 185, Centro, Florianópolis - SC.
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Pelos relatos podemos concluir que as atividades artísticas (música e teatro
especialmente), foram intensamente utilizadas também com o propósito de angariar
fundos para a construção de uma maternidade, que viria a ser dirigida pela
Associação de Senhoras Alemãs. Tendo em vista o objetivo que se visava com estas
apresentações, podemos inferir que não se restringiam ao grupo germânico apenas,
mas era aberto às pessoas que manifestassem interesse por estas atividades (KLUG,
1990, Pág. 30).

!

Em harmonia com a ideia de Klug, de que estas apresentações eram abertas a

quaisquer pessoas que tivessem interesse nestas atividades, está a resenha sobre o concerto,
publicada em 09 de maio de 1928, no jornal Republica, de Florianópolis. Além de tecer
comentários sobre as peças e suas execuções, o articulista ainda traça comentários sobre o
público presente.
Foi, indubitavelmente, uma emocionante cerimonia o concerto sacro do prof. Alfred
Brandt-Caspari, realizado domingo ultimo, á tarde, na nossa Cathedral. O que a
sociedade florianopolitana possue de mais culto e escolhido lá esteve representado.
O notavel organista e compositor reunia em seus magnifico programma os mais
lindos e commoventes trechos de musica sacra, o que, alliado a uma impeccavel
technica e sentimental execução transformara o sagrado ambiente daquelle vasto
templo em uma atmosphera religiosamente festiva e solene. Momentos de tão
suprema e fina arte christã tornam-se inesqueciveis a um auditorio que sabe
distinguir o bello e santo do profano. A audição do Prof. Brandt-Caspari foi ouvida
com o maior respeito e a mais profunda devoção e a parte da selecta assistia. O
eminente artista iniciou o seu programma com uma das mais inspiradas fantasias
sacras do immortal Johann Sebastian Bach, o glorioso mestre dos mestres,
considerado o pae da musica de igreja. Tanto essa peça como a Toccata e Fuga
Demoll, do mesmo autor, constituiram o auge de admiração da brilhante tarde de
domingo. Como compositor, o prof. Brandt-Caspari executou duas das suas
magistraes composições, ambas sublimes, ambas encantadoras. As melodias da sua
elegia “A Noite” são deveras divinaes. E, quanta harmonia, quanta originalidade ha
nesses trechos de musica séria! O insigne concertista deliciou-nos ainda com
algumas das geniaes producções dos conhecidos e apreciados mestres Mendelssohn,
Schumann e Ludwig Thiele. Enfim, a escolha das peças obedeceu a um criterioso e
apurado gosto artistico e o que se ouviu no domingo á tarde na Cathedral, foi
simplesmente maravilhoso. Convençamo-nos, portanto que a religião tem, atravez
da musica, uma força irresistivel e um indizivel encanto, capazes de converter o
mais abnegado atheu. Pena é, que entre nós não sejam frequentes concertos desse
gênero... (Republica, 9 de maio de 1928).

É visível o caráter religioso dos comentários, evidenciando uma época onde a
imprensa comercial ainda não havia desenvolvido laicidade. Em outro aspecto, dá indícios
sobre a apreciação do público. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Robert Schumann
(1810-1856) e Johann Friedrich Ludwig Thiele (1816-1848) são descritos como conhecidos e
apreciados “gênios”. Todos compositores alemães, nascidos e falecidos no século dezenove,
adeptos, pelo menos em alguma instância, da estética do romantismo. Isto deixa pistas
cruciais sobre o gosto do público da época: tradicional e germânico.

75

Figura 14 - Programa de Concerto. Fonte: Acervo familiar.

Aproveitando a estada de Brandt-Caspari na cidade, o mesmo articulista, chamado
apenas de “V.B.”, aproveita para publicar uma breve e elogiosa biografia em outro jornal, o
Folha Nova, em 07 de maio de 1928. No artigo chamado Prof. A. Brandt-Caspari: uma vida
de artista, (texto integral no ANEXO D), V.B. diz que “a força e a graça, o poder e a emoção,
o patético e o humor, a elegância mais delicada, tudo isto se reuniu neste grande
músico” (FOLHA NOVA, 07 de maio de 1928, p. 1).
O autor discorre sobre os anos de formação de Brandt-Caspari, as academias por onde
passou, seus mestres, suas obras e a divulgação e premiação das mesmas na Europa. Além
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disso, evidencia tanto suas atividades na Alemanha, como “organista-mor” do Imperador da
Alemanha, até suas atividades no Brasil, como diretor da Sociedade de Oratórios e de grandes
coros e orquestras em São Paulo. Sobre seu magistério, o articulista o aponta como professor
de canto do Collége des Chanoinesses Reguliéres de Saint-Augustin, comentário este
corroborado pela dedicação da canção sacra “Pater Noster” ao colégio, publicada em São
Paulo (Ver ANEXO H). O artigo segue enunciando que Brandt-Caspari trouxe consigo da
Europa sua mais prodigiosa aluna, sra. Senior Heussler, com quem estava promovendo
diversas audições e concertos em São Paulo (Ver item 4.3.1).
Outras informações não confirmadas por nenhum outro documento encontrado neste
trabalho se apresentam neste artigo. Uma das mais importantes, pois evidenciaria uma forte
conexão com a produção musical européia enquanto residindo em São Paulo, é sobre a
participação de suas obras em concertos mensais, em que seriam executadas exclusivamente
composições de Brandt-Caspari, e radiadas para as principais cidades alemãs pela Orquestra
Ufa. Também não foram encontrados outros registros da Sinfonia do Oceano, obra para
grande orquestra que teria sido criada em São Paulo e teria sua premiére na Alemanha no
mesmo mês (maio de 1928).

Figura 15 - Balancete do concerto em Florianópolis. Fonte: Acervo familiar.
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Segundo o balancete encontrado no Acervo Familiar (Figura 15), o saldo do concerto
parece ter sido positivo. Cento e vinte e três entradas vendidas pela quantia de 3$000 réis
cada, somando um valor total de 369$000 réis. Subtraindo 55$000 réis de despesas, o lucro de
314$000 foi divido entre o Brandt-Caspari e a Cathedral: dois terços para Brandt-Caspari
(209$300 réis) e um terço para a Catedral (104$700 réis).

4.7

A PLURALIDADE DE BRANDT-CASPARI

Para a conclusão deste capítulo, é necessária uma pequena reflexão. Ao observar as
atividades que Brandt-Caspari desempenhou no Brasil, um elemento salta aos olhos: sua
pluralidade. Pois ele não apenas desempenhou atividades como diretor de música de uma
comunidade religiosa, ou foi professor, ou regente, ou pianista, ou mesmo compositor.
Brandt-Caspari foi, entre todas estas atividades, também um mentor cultural, um organizador
de eventos musicais, um idealista estético cujo magnetismo parecia reunir em torno de si
plateias e artistas com facilidade.
Podemos supor que este magnetismo seria parte sua personalidade. Afinal, os
currículos apresentam um Brandt-Caspari bem relacionado, articulado socialmente.
Entretanto, também podemos imaginar que esta característica foi ampliada pela força e
necessidade das circunstâncias, tendo em vista o seu espaço de atuação como músico no
Brasil. Todos estes desdobramentos parecem vir de uma necessidade de formação de plateia e
tentativa de construção de um ambiente propício -ou pelo menos digno- de produção cultural
em nosso país.
Esta luta, é a de todos os artistas que aqui decidem exercer este ofício. É, também,
onde reside grande parte da sua importância dentro da musicologia e história da música no
Brasil. A história da multiplicidade de ação de Brandt-Caspari é um reflexo do caminho
artístico que se havia, e se há de trilhar, desde a década de 20 até os dias presentes. É uma
ilustração da contraposição entre o impulso artístico e a aridez do ambiente cultural brasileiro;
resultando na necessidade de multiplicação do âmbito de ação dos artistas.
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CONCLUSÃO

Do objetivo inicial da pesquisa, a busca por meios e fins de compreensão da trajetória
do músico Brandt-Caspari, creio ter sido atingido com sucesso. O resultado, como previsto,
foi um relato biográfico-crítico, lexicográfico e aberto, dentro do campo da musicologia
histórica. Notou-se, pode-se dizer com, certa segurança, que a trajetória e a música de BrandtCaspari são, de fato, elementos inseparáveis, entrelaçados, e que só é possível compreender
um elemento se conectado com o outro.
Um dos primeiros resultados desta pesquisa, de utilidade ao próprio acervo e em
contraste com uma produção acadêmica já realizada, é a compreensão da origem das peças de
Brandt-Caspari no Acervo Heinz Geyer, conforme citada no item 2.1, solucionando uma
questão acadêmica e pontualmente regional, anteriormente sem resposta.
Sobre os demais acervos, ressalto que o mapeamento daqueles onde figuram vestígios
da vida e obra de Brandt-Caspari no Brasil não é definitivo. É um começo. Além disso, como
citado no texto, seria necessário um mapeamento dos acervos em que constam suas obras na
Alemanha. E, por certo, o mesmo se pode dizer sobre sua biografia, visto que aqui foi
brevemente iniciada, e que abre precedente para novas pesquisas neste sentido.
Um dos mais propagados mitos da musicologia histórica do passado era o de imputar
ao pesquisador o símbolo de “descobridor” de fontes históricas ocultas. Entretanto, esta
tendência romantizada vai de contrafluxo com o propósito da musicologia histórica
arquivística contemporânea, que tem como enfoque a compreensão dos documentos,
interpretação dos mesmos, e, em um passo mais amplo, sua divulgação. Partindo deste ponto,
não viso concluir o trabalho incorrendo no risco de compreendê-lo como um “resgate
histórico da persona artística de Brandt-Caspari e sua obra”, mas sim como um relato
histórico sistematizado de uma biografia cientificamente orientada, e reflexiva, que põe em
evidência a vida e obra musical do citado compositor, incorrendo ao que é próprio do fazer
científico: organização e divulgação do conhecimento.
Uma última questão se faz necessária para concluir o desenvolvimento deste trabalho:
Qual a importância de Brandt-Caspari para a musicologia e para a história da música no
Brasil? Por qual motivo, dentre tantos compositores, este mereceu um estudo tão relevante
quanto uma pesquisa de mestrado? A resposta é dupla.
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Em primeiro lugar, está a abertura de um campo de estudos ainda não explorado.
Estando a pesquisa aberta à releituras e reinterpretações das fontes primárias, não se baseia
em seu ineditismo como forma de justificativa, mas abre uma contribuição lexicográfica à
musicologia brasileira, na esperança de que muitas pesquisas rodeiem sua obra e ela seja
exposta e executada.
Em segundo lugar está a unicidade e originalidade de Brandt-Caspari. Como dito
anteriormente, durante a década de 20, período em que trabalhou no Brasil, a produção
musical sacra protestante não só era escassa, mas praticamente inexistente. Executava-se
música provinda da Europa, e raramente produzida em território nacional. Ao observar que
Brandt-Caspari caminhou para além destes moldes, sendo um compositor completo,
escrevendo também música de concerto, instrumental, Lieder, compreende-se que se trata de
um caso raro, praticamente exclusivo. No ano de 2017, o protestantismo comemora 500 anos
de existência. Ter como enfoque de pesquisa, nesse ano, um compositor protestante tão
multifacetado como Brandt-Caspari, é também, uma homenagem não calculada, entretanto
propícia.
Ainda embrionariamente, mas visando diversas possibilidades, um fruto palpável desta
pesquisa é a criação do Centro de Memória Brandt-Caspari28 . Trata-se de um centro digital
com espaço aberto a notícias concernentes ao estudo de sua vida e obra, disponibilidade de
download de partituras, além de uma audioteca com demos 29 (e futuramente gravações) de
algumas de suas peças. O Centro de Memória Brandt-Caspari tem como objetivo ser um
centro de convergência para interessados nesta nova área de estudos recém iniciada.

28

https://centrodememoriaabc.wixsite.com/brandtcaspari

29

Pois ainda não foi encontrado nenhum registro de gravação de obra do Brandt-Caspari até a presente data.
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APÊNDICE A - Lista de obras catalogadas no Acervo Heinz Geyer.

Núm.

Nome

Class. do Teatro

1

Trost

Br BLHG - TCG 091 - 01

Baixo 1

2

Trost

Br BLHG - TCG 091 - 02

Baixo 2

3

Trost

Br BLHG - TCG 091 - 03

Tenor 1

4

Trost

Br BLHG - TCG 091 - 04

Tenor 2

5
6
7
8
9
10
11
12

Die Bekehrte (Goethe)
Die Odalisken
Die Prinzessin
Guten Morgen
Weigenlied
Primula Veris
Des Dichters Letztes Lied
Lenz - melodie von Grieg

Class.
da
Obra

Ano e Local

Formação

Br BLHG - TCG 104 - 02

31 de março de
1898, Dresden

Piano e duas
vozes solistas

Br BLHG - TCG 104 - 03

02 de jul. de
1922

Coro masculino

Br BLHG - TCG 104 - 04

03 de jul. de
1922

Coro masculino
e clarinete

Br BLHG - TCG 104 - 05

02 de jul. de
1922

Coro masculino

Br BLHG - TCG 104 - 06

02 de jul. de
1922

Coro masculino

Br BLHG - TCG 104 - 07

02 de jul. de
1922

Coro masculino

Br BLHG - TCG 104 - 08

Coro masculino

Br BLHG - TCG 104 - 20

03 de jul. de
1922

Coro masculino

13

Das Zickelein

Br BLHG - TCG 104 - 22

Coro feminino

14

Von Bauern Und Den
Tauben

Br BLHG - TCG 104 - 23

Coro feminino

15

Heraus Aus Dem Lager

Br BLHG - TCG 104 - 24

Coro feminino

16

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 108 - 01

Tenor 1

17

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 108 - 02

Tenor 2

18
19

Serenate - 1 Movimento
Serenate - 1 Movimento

Br BLHG - TCG 014 - 01

Op. 50.

Grade
orquestral

Br BLHG - TCG 014 - 02

Op. 50.

Grade
orquestral

20

Musica Sacra

Br BLHG - TCG 115 - 01

Frauenchore

21

Musica Sacra

Br BLHG - TCG 115 - 02

Frauenchore

Br BLHG - TCG 115 - 03

Coro feminino
a3

22

Media Vita
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

Omnie Die
Marias Wiegenlied
Salve Regina
Stabat Mater
Vergiss mein Nicht
Heilig
Osterlied
Osterlied
Schottisches Lied
O Jungerau Maria!
Die Gottgeweihte
Maienkonegin
Herz, Mariae Fest
Ecce Panis Angelorum
Pange Lingua
Tantum Ergo
Pecata Nostra Lava - O
Haupt voll Blut und
Wunden
Veni Creator Spiritus
Ave Maria
Ave Maria
Christo Profusum
Sanguinem
Adoramus

Br BLHG - TCG 115 - 04

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 05

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 06

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 07

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 10

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 11

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 12

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 13

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 14

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 15

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 16

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 17

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 18

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 19

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 20

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 21

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 22

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 23

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 24

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 25

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 24

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 27

Coro feminino
a3
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

O Salutaris Hostia
Jam Sol
Tantum Ergo
Stabat Mater
Stabat Mater
Stabat Mater
Cor Jesu
Ave Maris Stella
Ave Maris Stella
Rex Gloriose Martyrum
Ave Maris Stella
Omni Die
Creator Alme Siderum
Angelus ad Virginem
Tantum Ergo
Tantum Ergo
Veni Creator Spiritus
O Esca Viatorum
Zum Heiligen Geiste
Stabat Mater
Stabat Mater
Pange Lingua

Br BLHG - TCG 115 - 28

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 29

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 30

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 31

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 32

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 33

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 34

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 35

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 36

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 37

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 38

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 39

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 40

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 41

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 42

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 43

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 44

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 45

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 46

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 47

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 48

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 49

1924

Coro feminino
a3
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Ecce Panis
O Esca Viatorum
Iste Confessor
The Last Day
Dasselbe Einfacher
Leichter
Lauda Sion Salvatorem
O Salutaris Hostia
Lauda Sion Salvatorem
(Erste Art)
In Sinceritatis Azymis
Jam Sol Recedit
Stabat Mater
Stabat Mater
Te Lucis Ante Terminum
Puernatus
The Infant Jesus
Veni Creator Spiritus
Quem Pastores Laudavere
Weihnachtslied
Es Ist Reis Entsprungen
Osterlied
Kyrie Eleison

88
Zur Weihnacht

Br BLHG - TCG 115 - 50

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 51

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 52

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 53

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 54

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 55

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 56

1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 58

10 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 59

09 de fev. 1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 60

12 de març.
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 61

12 de març.
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 62

12 de març.
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 63

12 de març.
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 64

20 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 65

20 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 66

19 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 67

20 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 72

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 73

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 74

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 75

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 76

16 de fev. de
1924 - São
Paulo

Coro feminino
a3

92

89

90
91
92
93

Zu Frauerfeiern
begräbnissen
Geistliches Wiegenlied
Weihnachtsgruss
Beibeerdigungen
Auferstehung
Ecce Appropinquat Hora

Br BLHG - TCG 115 - 77

16 de fev. de
1924 - São
Paulo

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 78

21 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 79

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 80

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 81

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

94

Regensburger Weihnachts
Liedchen

Br BLHG - TCG 115 - 82

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

95

Marien Lieve - Melodie
alte Volksweise

Br BLHG - TCG 115 - 83

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 84

14 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 85

13 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 86

13 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 87

13 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 88

13 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 89

12 de fev. de
1924 - São
Paulo

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 90

12 de fev. de
1924 - São
Paulo

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 91

05 de març. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 92

05 de març. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 93

17 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 94

17 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

96
97
98
99
100

Omnidie
Weihnachts Choral
Das Siegburger
Weihnachtsliedlein
Es Ist Reis Entsprungen
Zum Agnus Dei (melodie
1838)

101
Zur Fastenzeit
102
Stabat Mater
103
104
105
106

Mariae Wiegenlied
O Heil’ger Geist
Hymne - Melodie von
Beethoven
Sontagslied Sabbatfeier

107

Sontagslied - melodie von
deutsche volksliese

Br BLHG - TCG 115 - 95

15 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

108

Sommerlied - melodie von
deutsche volksliese

Br BLHG - TCG 115 - 96

15 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

109

Sonntagslied - Schweiser
melodie

Br BLHG - TCG 115 - 97

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3
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110

Gebet Fürs Vaterland (aus
der Schweiz)

Br BLHG - TCG 115 - 98

16 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

111

Marien Lied im Mai melodie nach A. Billeter

Br BLHG - TCG 115 - 99

17 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 100

17 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 101

17 de fev. de
1924, São
Paulo

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 102

06 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 103

06 de fev. de
1924

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 104

06 de fev. de
1924 - São
Paulo

Coro feminino
a3

112

Frühlingslied

113
Die Dorfkirch Glocke
114
115

VI Ave Maris Stella
VII Ave Maris Stella

116
VIII St. Johann Baptist
117
118
119

Du, Meine Seele, Singe
Wenn Mein Stündlein
Bussischer Vesperchor

Br BLHG - TCG 115 - 105

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 106

Coro feminino
a3

Br BLHG - TCG 115 - 107

Coro feminino
a3

120

Mom Finken

Br BLHG - TCG 116 - 16

Dueto vocal

121

Der Postillon

Br BLHG - TCG 116 - 17

Dueto vocal

122

Das Lonsshein

Br BLHG - TCG 116 - 18

Dueto vocal

123

(Nome Ilegível)

Br BLHG - TCG 116 - 19

Dueto vocal

124

[Mas] may [das] lonmlein
duken?

Br BLHG - TCG 116 - 20

Dueto vocal

125

Ma find if mein Lieb

Br BLHG - TCG 116 - 21

Dueto vocal

126

Warnung

Br BLHG - TCG 116 - 22

Dueto vocal

127

Schwerer Traum

Br BLHG - TCG 116 - 23

Dueto vocal

128

Mühlrad

Br BLHG - TCG 116 - 24

Dueto vocal

129

Gedenken

Br BLHG - TCG 116 - 25

Dueto vocal

130

Der Soldat

Br BLHG - TCG 116 - 29

Dueto vocal

131

Das Lied

Br BLHG - TCG 116 - 41

Op. 38,
N. 1.

Dueto vocal

132

Frühlingsnacht

Br BLHG - TCG 116 - 60

Dueto vocal

133

Nachtfarben

Br BLHG - TCG 116 - 61

Dueto vocal

134

Mondnacht

Br BLHG - TCG 116 - 62

Dueto vocal

135

Der Mond (Ist auf
Gesanger)

Br BLHG - TCG 116 - 63

Dueto vocal
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136

Er Ist Zeit!

Br BLHG - TCG 116 - 64

Dueto vocal

137

Das Glück

Br BLHG - TCG 116 - 65

Dueto vocal

138

All Meine Herzgedanken

Br BLHG - TCG 116 - 66

Dueto vocal

139

Der Entfernten

Br BLHG - TCG 116 - 67

Dueto vocal

140

Vorher

Br BLHG - TCG 116 - 68

Dueto vocal

141

Serenade

Br BLHG - TCG 116 - 69

Dueto vocal

142

Ritornell

Br BLHG - TCG 116 - 70

Dueto vocal

143

Liebestod

Br BLHG - TCG 116 - 71

Dueto vocal

144

Ein Könis Wars

Br BLHG - TCG 116 - 72

Dueto vocal

145

Mitagschlümmer

Br BLHG - TCG 116 - 73

Dueto vocal

146

Empfang

Br BLHG - TCG 116 - 74

Dueto vocal

147

Halbschlümmer

Br BLHG - TCG 116 - 75

Dueto vocal

148

Romantik

Br BLHG - TCG 116 - 76

Dueto vocal

149

Scherzo-Quartett

Br BLHG - TCG 116 - 77

Dueto vocal

150

Die Alte Burg

Br BLHG - TCG 116 - 78

Dueto vocal

151

Scherzo: Nachtreigen

Br BLHG - TCG 116 - 79

Dueto vocal

152

Farbensymphonie

Br BLHG - TCG 116 - 80

Dueto vocal

153

Morgenstunde

Br BLHG - TCG 116 - 81

Dueto vocal

154

Lenzmorgen (Alegretto)

Br BLHG - TCG 116 - 82

Dueto vocal

155

Der Mond (Scherzo)

Br BLHG - TCG 116 - 83

Dueto vocal

156

Die Naherin

Br BLHG - TCG 116 - 84

Dueto vocal

157

Nachtlibellen

Br BLHG - TCG 116 - 85

Dueto vocal

158

Abendbild Am Forsthaus

Br BLHG - TCG 116 - 86

Dueto vocal

159

Oktober

Br BLHG - TCG 116 - 87

Dueto vocal

160

Madchenschicksal

Br BLHG - TCG 116 - 88

Dueto vocal

161

Regenstimmung
(Praeludium)

Br BLHG - TCG 116 - 89

Dueto vocal

162

Nachtgesang

Br BLHG - TCG 116 - 90

Dueto vocal

163

Waldwiese

Br BLHG - TCG 116 - 91

Dueto vocal

164

An Eine Ungebildete

Br BLHG - TCG 116 - 92

Dueto vocal

165

Plagiat

Br BLHG - TCG 116 - 93

Dueto vocal

166

Zugvogel

Br BLHG - TCG 116 - 94

Dueto vocal

167

Gottesgabe

Br BLHG - TCG 116 - 95

Dueto vocal

95

168

Hafen

Br BLHG - TCG 116 - 96

Dueto vocal

169

Wild Rosen

Br BLHG - TCG 116 - 97

Dueto vocal

170

Der Gartned

Br BLHG - TCG 116 - 98

Dueto vocal

171

Herbstgedanken

Br BLHG - TCG 116 - 99

Dueto vocal

172

Septembermorgen

Br BLHG - TCG 116 - 100

Dueto vocal

173

Cypressen

Br BLHG - TCG 116 - 101

Trio vocal

174

Hente

Br BLHG - TCG 116 - 102

Dueto vocal

175

Frühling

Br BLHG - TCG 116 - 103

Dueto vocal

176

Gedenken An Die
Kindheit

Br BLHG - TCG 116 - 104

Dueto vocal

177

Mühlrad

Br BLHG - TCG 116 - 105

Dueto vocal

178

Zwei Wasser

Br BLHG - TCG 116 - 106

Dueto vocal

179

Schwerer Traum

Br BLHG - TCG 116 - 107

Dueto vocal

180

Du Bist Min

Br BLHG - TCG 116 - 108

Dueto vocal

181

Der Liedermacher

Br BLHG - TCG 116 - 109

Dueto vocal

182

Verschneiter Weg

Br BLHG - TCG 116 - 110

Dueto vocal

183

Deutsche Haussprüche:
Canon I

Br BLHG - TCG 116 - 111

Trio Vocal

184

Deutsche Haussprüche:
Canon II

Br BLHG - TCG 116 - 112

Trio Vocal

185

Deutsche Haussprüche:
Canon III

Br BLHG - TCG 116 - 113

Trio Vocal

186

Deutsche Haussprüche

Br BLHG - TCG 116 - 114

Dueto vocal

187

Deutsche Haussprüche:
Canon V

Br BLHG - TCG 116 - 115

Dueto vocal

188

Frühling Botschaeft

Br BLHG - TCG 116 - 116

Dueto vocal

189

Schmiede Am Friedhof

Br BLHG - TCG 116 - 117

Dueto vocal

190

Sapho

Br BLHG - TCG 116 - 118

Dueto vocal

191

Hinter Den Tannen

Br BLHG - TCG 116 - 119

Dueto vocal

192

Trost

Br BLHG - TCG 116 - 120

Dueto vocal

193

Drei Burschen

Br BLHG - TCG 116 - 121

Dueto vocal

194

Volksweise

Br BLHG - TCG 116 - 122

Dueto vocal

195

Zum Tagesschluss

Br BLHG - TCG 116 - 123

Dueto vocal

196

Seliger Tod

Br BLHG - TCG 116 - 124

Dueto vocal

197

Heimgang

Br BLHG - TCG 116 - 125

Dueto vocal
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198

Die Hütte

Br BLHG - TCG 116 - 126

Dueto vocal

199

Das Wirtshaus

Br BLHG - TCG 116 - 127

Dueto vocal

200

Sommerlied

Br BLHG - TCG 116 - 128

Dueto vocal

201

Der Jäger

Br BLHG - TCG 116 - 129

Dueto vocal

202

Das Judaslied

Br BLHG - TCG 116 - 130

Dueto vocal

203

Scheiden

Br BLHG - TCG 116 - 131

Dueto vocal

204

Heimkehr

Br BLHG - TCG 116 - 132

Dueto vocal

205

Der Gast

Br BLHG - TCG 116 - 133

Dueto vocal

206

Bekenntnis

Br BLHG - TCG 116 - 134

Dueto vocal

207

Der Traumende See

Br BLHG - TCG 116 - 135

Dueto vocal

208

Wanderlied

Br BLHG - TCG 116 - 136

Dueto vocal

209

Im Torweg

Br BLHG - TCG 116 - 137

Dueto vocal

210

Das Blatt

Br BLHG - TCG 116 - 138

Dueto vocal

211

Die Nacht

Br BLHG - TCG 116 - 139

Dueto vocal

212

Bitte

Br BLHG - TCG 116 - 140

Dueto vocal

213

Das Katzchen

Br BLHG - TCG 116 - 141

Dueto vocal

214

Wiegenlied

Br BLHG - TCG 116 - 142

Dueto vocal

215

Ein Brief

Br BLHG - TCG 116 - 143

Dueto vocal

216

Wanderhed

Br BLHG - TCG 116 - 144

Dueto vocal

217

Mosellied

Br BLHG - TCG 116 - 145

Dueto vocal

218

Brennende Liebe

Br BLHG - TCG 116 - 146

Dueto vocal

219

Schlummer Im Walde

Br BLHG - TCG 116 - 147

Dueto vocal

220

Wie Es Sorgen Erging I

Br BLHG - TCG 116 - 148

Dueto vocal

221

Die Lerchen

Br BLHG - TCG 116 - 149

Dueto vocal

222

Trühmorgen

Br BLHG - TCG 116 - 150

Dueto vocal

223

Morgenlust

Br BLHG - TCG 116 - 151

Dueto vocal

224

Melancholie

Br BLHG - TCG 116 - 152

Dueto vocal

225

Abschied Städtchen

Br BLHG - TCG 116 - 153

Dueto vocal

226

Das Lied

Br BLHG - TCG 116 - 154

Dueto vocal

227

Der Stern

Br BLHG - TCG 116 - 155

Dueto vocal

228

Veilchen

Br BLHG - TCG 116 - 156

Dueto vocal

229

Jugend

Br BLHG - TCG 116 - 157

Dueto vocal

230

Der Ungenannten

Br BLHG - TCG 116 - 158

Dueto vocal
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231

Abschied

Br BLHG - TCG 116 - 159

Dueto vocal

232

Erlkönigs Tochter

Br BLHG - TCG 116 - 160

Dueto vocal

233

Entfuhrüng

Br BLHG - TCG 116 - 161

Dueto vocal

234

Der Soldat

Br BLHG - TCG 116 - 162

Dueto vocal

235

Frau Sorge

Br BLHG - TCG 116 - 163

Dueto vocal

236

Kultur

Br BLHG - TCG 116 - 164

Dueto vocal

237

Schone Nacht

Br BLHG - TCG 116 - 165

Dueto vocal

238

Die Nuss

Br BLHG - TCG 116 - 166

Dueto vocal

239

Die Mutter

Br BLHG - TCG 116 - 167

Dueto vocal

240

Abendmelodie

Br BLHG - TCG 116 - 168

Dueto vocal

241

Vor Der Ernte

Br BLHG - TCG 116 - 169

Dueto vocal

242

Zweisam

Br BLHG - TCG 116 - 170

Dueto vocal

243

Lass Raüschen

Br BLHG - TCG 116 - 171

Dueto vocal

244

Im Meeusee

Br BLHG - TCG 116 - 172

Dueto vocal

245

Abend Auf Dem See

Br BLHG - TCG 116 - 173

Dueto vocal

246

Gang Durch Die Nacht

Br BLHG - TCG 116 - 174

Dueto vocal

247

Abendständchen

Br BLHG - TCG 116 - 175

Dueto vocal

248

Die Harfe

Br BLHG - TCG 116 - 176

Dueto vocal

249

Die Aeolsharfe

Br BLHG - TCG 116 - 177

Dueto vocal

250

Barkarole Meereslenchten

Br BLHG - TCG 116 - 178

Dueto vocal

251

Fiedellied

Br BLHG - TCG 116 - 179

Dueto vocal

252

Holzhacker

Br BLHG - TCG 116 - 180

Dueto vocal

253

Die Knospe

Br BLHG - TCG 116 - 181

Dueto vocal

254

Warte Noch!

Br BLHG - TCG 116 - 182

Dueto vocal

255

Deutsches Hoffen

Br BLHG - TCG 116 - 183

Dueto vocal

256

Er Ist!

Br BLHG - TCG 116 - 184

Dueto vocal

257

Natur

Br BLHG - TCG 116 - 185

Dueto vocal

258

Gedenken

Br BLHG - TCG 116 - 186

Dueto vocal

259

Jugenliebe

Br BLHG - TCG 116 - 187

Dueto vocal

260

Erntetag

Br BLHG - TCG 116 - 188

Dueto vocal

261

Wirbelwind

Br BLHG - TCG 116 - 189

Dueto vocal

262

Wo?

Br BLHG - TCG 116 - 190

Dueto vocal
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263

Warnung

Br BLHG - TCG 116 - 191

Dueto vocal

264

Das Bächlein

Br BLHG - TCG 116 - 192

Dueto vocal

265

Der Rasenpfühl

Br BLHG - TCG 116 - 193

Dueto vocal

266

Was Mag Das Bäumlein
Denken?

Br BLHG - TCG 116 - 194

Dueto vocal

267

Der Postillon

Br BLHG - TCG 116 - 195

Dueto vocal

268

Von Finken

Br BLHG - TCG 116 - 196

Dueto vocal

269

Serenade

Br BLHG - TCG 116 - 197

Dueto vocal

270

Er Ist’s

Br BLHG - TCG 116 - 198

Dueto vocal

271

Der Gartner

Br BLHG - TCG 116 - 199

Dueto vocal

272

Empfag

Br BLHG - TCG 116 - 200

Dueto vocal

273

Barkarole

Br BLHG - TCG 116 - 201

Dueto vocal

274

Zum Tages Schluss

Br BLHG - TCG 116 - 202

Dueto vocal

275

Scherzo-Quartett

Br BLHG - TCG 116 - 203

Dueto vocal

276

Das Katzchen

Br BLHG - TCG 116 - 204

Dueto vocal

277

Mittagschlummer

Br BLHG - TCG 116 - 205

Dueto vocal

278

Ein Konig Wars

Br BLHG - TCG 116 - 206

Dueto vocal

279

Frühlingsnacht

Br BLHG - TCG 116 - 207

Dueto vocal

280

Romantik

Br BLHG - TCG 116 - 208

Dueto vocal

281

Halbschlümmer

Br BLHG - TCG 116 - 209

Dueto vocal

282

Liebestod

Br BLHG - TCG 116 - 210

Dueto vocal

283

Der Mond

Br BLHG - TCG 116 - 211

Dueto vocal

284

Mondnacht

Br BLHG - TCG 116 - 212

Dueto vocal

285

Ritornell

Br BLHG - TCG 116 - 214

Dueto vocal

286

Der Entfernten

Br BLHG - TCG 116 - 215

Dueto vocal

287

Vorher - Allabreve!

Br BLHG - TCG 116 - 216

Dueto vocal

288

Er Ist Zeit!

Br BLHG - TCG 116 - 217

Dueto vocal

289

Das Lied

Br BLHG - TCG 116 - 218

Dueto vocal

290

Das Glück

Br BLHG - TCG 116 - 219

Dueto vocal

291

Gedenken

Br BLHG - TCG 116 - 220

Dueto vocal

292

Nachtfarben

Br BLHG - TCG 116 - 221

Dueto vocal

293

Frühling

Br BLHG - TCG 116 - 222

Dueto vocal

294

Schmiede am Friedhof

Br BLHG - TCG 116 - 223

Dueto vocal
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295

Sapho

Br BLHG - TCG 116 - 224

Dueto vocal

296

Lenzmargen

Br BLHG - TCG 116 - 225

Dueto vocal

297

Morgenstunde

Br BLHG - TCG 116 - 226

Dueto vocal

298

Farben - Symphonie

Br BLHG - TCG 116 - 227

Dueto vocal

299

Waldwiese

Br BLHG - TCG 116 - 228

Dueto vocal

300

Der Mond (Scherzo)

Br BLHG - TCG 116 - 229

Dueto vocal

301

Nacht - Libellen

Br BLHG - TCG 116 - 230

Dueto vocal

302

Abendbild

Br BLHG - TCG 116 - 231

Dueto vocal

303

Mädchenschicksal

Br BLHG - TCG 116 - 232

Dueto vocal

304

Plagiat

Br BLHG - TCG 116 - 233

Dueto vocal

305

Regenstimmung
(Praeludium)

Br BLHG - TCG 116 - 234

Dueto vocal

306

Oktober

Br BLHG - TCG 116 - 235

Dueto vocal

307

Die Näherin

Br BLHG - TCG 116 - 236

Dueto vocal

308

Kultur

Br BLHG - TCG 116 - 237

Dueto vocal

309

Wanderlied

Br BLHG - TCG 116 - 238

Dueto vocal

310

Wanderlied

Br BLHG - TCG 116 - 239

Dueto vocal

311

Frau Sorge

Br BLHG - TCG 116 - 240

Dueto vocal

312

Entfuhrüng

Br BLHG - TCG 116 - 241

Dueto vocal

313

Der Soldat

Br BLHG - TCG 116 - 242

Dueto vocal

314

Erlkönigs Tochter

Br BLHG - TCG 116 - 243

Dueto vocal

315

Zwei Wasser

Br BLHG - TCG 116 - 244

Dueto vocal

316

Das Mühlrad

Br BLHG - TCG 116 - 245

Dueto vocal

317

Du Bist Min

Br BLHG - TCG 116 - 246

Dueto vocal

318

Verschneiter Weg

Br BLHG - TCG 116 - 247

Dueto vocal

319

Lass Rauschen

Br BLHG - TCG 116 - 248

Dueto vocal

320

Wenn

Br BLHG - TCG 116 - 249

Dueto vocal

321

Scheiden

Br BLHG - TCG 116 - 250

Dueto vocal

322

Der Jager

Br BLHG - TCG 116 - 251

Dueto vocal

323

Schwerer Traum

Br BLHG - TCG 116 - 252

Dueto vocal

324

Sommer - Lied

Br BLHG - TCG 116 - 253

Dueto vocal

325

Nachtgesang

Br BLHG - TCG 116 - 254

Dueto vocal

326

Wild Rosen

Br BLHG - TCG 116 - 255

Dueto vocal
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327

Ein Brief

Br BLHG - TCG 116 - 256

Dueto vocal

328

Hafen

Br BLHG - TCG 116 - 257

Dueto vocal

329

Zugvögel

Br BLHG - TCG 116 - 258

Dueto vocal

330

Gottesgabe

Br BLHG - TCG 116 - 259

Dueto vocal

331

Heimgang

Br BLHG - TCG 116 - 260

Dueto vocal

332

Das Bachlein

Br BLHG - TCG 116 - 261

Dueto vocal

333

Warnung

Br BLHG - TCG 116 - 262

Dueto vocal

334

Der Postillon

Br BLHG - TCG 116 - 263

Dueto vocal

335

Der Rasenpfühl

Br BLHG - TCG 116 - 264

Dueto vocal

336

Wo?

Br BLHG - TCG 116 - 265

Dueto vocal

337

Schlummer Im Walde

Br BLHG - TCG 116 - 266

Dueto vocal

338

Was

Br BLHG - TCG 116 - 267

Dueto vocal

339

Vom Finken

Br BLHG - TCG 116 - 268

Dueto vocal

340

Die Hütte

Br BLHG - TCG 116 - 269

Dueto vocal

341

Sorgen

Br BLHG - TCG 116 - 270

Dueto vocal

342

Das Wirtshaus Waldlieder

Br BLHG - TCG 116 - 271

Dueto vocal

343

Brennende Liebe

Br BLHG - TCG 116 - 272

Dueto vocal

344

Der Stern

Br BLHG - TCG 116 - 273

Dueto vocal

345

Jugend

Br BLHG - TCG 116 - 274

Dueto vocal

346

Veilchen

Br BLHG - TCG 116 - 275

Dueto vocal

347

Jugenliebe

Br BLHG - TCG 116 - 276

Dueto vocal

348

Frühmorgen

Br BLHG - TCG 116 - 277

Dueto vocal

349

Morgenlust

Br BLHG - TCG 116 - 278

Dueto vocal

350

Der Ungenannten

Br BLHG - TCG 116 - 279

Dueto vocal

351

Zugvögel

Br BLHG - TCG 116 - 280

Dueto vocal

352

Gottesgabe

Br BLHG - TCG 116 - 281

Dueto vocal

353

Heimgang

Br BLHG - TCG 116 - 282

Dueto vocal

354

Das Bächlein

Br BLHG - TCG 116 - 283

Dueto vocal

355

Warnung

Br BLHG - TCG 116 - 284

Dueto vocal

356

Vom Finken

Br BLHG - TCG 116 - 285

Dueto vocal

357

Die Hütte

Br BLHG - TCG 116 - 286

Dueto vocal

358

Sorgen

Br BLHG - TCG 116 - 287

Dueto vocal

359

Das Wirtshaus

Br BLHG - TCG 116 - 288

Dueto vocal
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360

Brennende Liebe

Br BLHG - TCG 116 - 289

Dueto vocal

361

Der Stern

Br BLHG - TCG 116 - 290

Dueto vocal

362

Jugend

Br BLHG - TCG 116 - 291

Dueto vocal

363

Veilchen

Br BLHG - TCG 116 - 292

Dueto vocal

364

Jugendliebe

Br BLHG - TCG 116 - 293

Dueto vocal

365

Frühmorgen

Br BLHG - TCG 116 - 294

Dueto vocal

366

Morgenlust

Br BLHG - TCG 116 - 295

Dueto vocal

367

Der Ungenannten

Br BLHG - TCG 116 - 296

Dueto vocal

Br BLHG - TCG 158 - 01

Soprano e
Contralto Coro misto

Br BLHG - TCG 158 - 02

Tenor e Baixo Coro misto

Br BLHG - TCG 158 - 03

Tenores

368
Der Gartned
369
370
371

Der Gartned
Aufgebot (Ungarisches
Volkslied)
Granitgarde

Br BLHG - TCG 159 - 01

01 de jun. de
1912

Coro masculino

372

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 160 - 01

Tenor 1

373

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 160 - 02

Tenor 2

374

Drei Wanderer

Br BLHG - TCG 161 - 01

Coro masculino

Br BLHG - TCG 162 - 01

Mezzo e
contralto

Br BLHG - TCG 163 - 01

Coro masculino

375
376
377

Kirchenarie
Die Alten Liebeslieder
Ländler

378

Br BLHG - TCG 164 - 01

10 de ag. de
1902

Br BLHG - TCG 166 - 01

Trio vocal Soprano,
Contralto e
Barítono

Br BLHG - TCG 167 - 01

Coro masculino

Ich Hör Ein Voglein
379
380

Ritornell
Der Asra

381

Br BLHG - TCG 168 - 01

Das Lied

30 de maio de
1913.

Coro masculino

Br BLHG - TCG 169 - 01

Op. 38,
N. 1.

Duo vocal com
acompanhamen
to de piano

Br BLHG - TCG 169 - 02

Op. 38,
N. 2.

Trio vocal
acompanhado
de piano

Das Lied
382

Duo vocal

102

383

Br BLHG - TCG 170 - 01

23 de nov. de
1902

Duo vocal com
acompanhamen
to de piano e
cello

Br BLHG - TCG 170 - 02

10 de ag. de
1902

Coro misto
acompanhado
de piano

Due Rispetti - N. 1
384
Ländler
385

N. 12 - Wie Es Den
Sorgen Erging

Br BLHG - TCG 171 - 01

Duo vocal
feminino

386

N. 13 - Wie Es Den
Sorgen Erging

Br BLHG - TCG 171 - 02

Duo vocal
feminino

Br BLHG - TCG 171 - 03

Baixo - Para
Coro Misto

Br BLHG - TCG 171 - 04

Duo vocal
feminino

387
388

Der Gärtner
[...] [...lied]

389

Kyrie Eleison

Br BLHG - TCG 171 - 05

Coro misto

390

Herr Erbarme Dich

Br BLHG - TCG 171 - 06

Coro misto

391
392

Der Hirten Lied
Kaisermarsch

Br BLHG - TCG 171 - 07

12 de out. de
1912

Coro feminino

Br BLHG - TCG 171 - 08

20 de nov. de
1914

Coro misto

393

Drittes Provencalischer
Volkslied

Br BLHG - TCG 171 - 09

Coro misto

394

Sonntag

Br BLHG - TCG 171 - 10

Coro misto

395
396
397
398

Gebet Für Vaterland
Brennende Liebe
Vale
Kaiserhymne

399

Br BLHG - TCG 171 - 11
Br BLHG - TCG 171 - 12
Br BLHG - TCG 171 - 13

Karfreitagsgesang

Coro masculino

Parte
orquestral:
clarinete

Br BLHG - TCG 173 - 02

Parte
orquestral:
clarinete

Br BLHG - TCG 173 - 03

Parte
orquestral:
clarinete

Br BLHG - TCG 173 - 04

Parte
orquestral:
viola

Br BLHG - TCG 173 - 06

Parte
orquestral:
Violino II

Karfreitagsgesang
403

09 de dez. de
1910

Br BLHG - TCG 173 - 01

Verleih Uns Frieden
402

Coro masculino

Soprano e
órgão

Salvum Facregem
401

Coro feminino
e Soprano Solo

Br BLHG - TCG 172 - 01

Karfreitas - II. Postludium
400

01 de fev. de
1917

103

404
405
406
407

Waldfrevel
Sonate II - I. Allegro
Sonate II - II. Episode
Sonate II - III. Thema

Br BLHG - TCG 175 - 01

Coro misto

Br BLHG - TCG 176 - 01

Op. 1,
N. 2.

Piano

Br BLHG - TCG 176 - 02

Op. 1,
N. 2.

Piano

Br BLHG - TCG 176 - 03

Op. 1,
N. 2.

Piano

408

Sonate II - III. Variationen
1

Br BLHG - TCG 176 - 04

Op. 1,
N. 2.

Piano

409

Sonate II - III. Variationen
2

Br BLHG - TCG 176 - 05

Op. 1,
N. 2.

Piano

410

Sonate II - III. Variationen
3

Br BLHG - TCG 176 - 06

Op. 1,
N. 2.

Piano

411

Sonate II - III. Variationen
4

Br BLHG - TCG 176 - 07

Op. 1,
N. 2.

Piano

412

Sonate II - III. Variationen
5

Br BLHG - TCG 176 - 08

Op. 1,
N. 2.

Piano

413

Sonate II - III. Variationen
6

Br BLHG - TCG 176 - 09

Op. 1,
N. 2.

Piano

Br BLHG - TCG 176 - 10

Op. 1,
N. 2.

Piano

414
415
416

Sonate II - III. Fuge
(Ilegível).
Todeslied da Bojaren

Br BLHG - TCG 176 - 11

Piano

Br BLHG - TCG 177 - 01

Soprano e
Contralto

417

Schelmenlied Ungarisches volkslied

Br BLHG - TCG 177 - 02

Baixos 1 e 2

418

Reiterlied

Br BLHG - TCG 177 - 03

Contralto

419

Reiterlied

Br BLHG - TCG 177 - 04

Baixo

420

Der Gärtner

Br BLHG - TCG 177 - 05

Coro masculino

421

Die Schwalbe

Br BLHG - TCG 178 - 02

01 de set. de
1902

Cânone vocal

422

Das Lied

Br BLHG - TCG 178 - 03

Soprano

423

Die Soreley

Br BLHG - TCG 178 - 04

Cânone vocal

424
425

Wiegenlied
Winterlied

Br BLHG - TCG 178 - 05

18 de fev. de
1915

Soprano

Br BLHG - TCG 178 - 06

23 de jan. de
1915

Soprano

426

Winterlied

Br BLHG - TCG 178 - 08

Contralto

427

Mondscheinlied

Br BLHG - TCG 178 - 09

Contralto

Br BLHG - TCG 178 - 10

Soprano e
Contralto

428

Freue Liebe

104

429
430
431

Abendglöcklein
Freue Liebe
Est Ist So Still Gewonden

Br BLHG - TCG 178 - 11

27 de jan. de
1915

Br BLHG - TCG 178 - 12

Soprano
Soprano e
Contralto

Br BLHG - TCG 178 - 13

29 de jan. de
1915

Soprano

31 de jan. de
1915

Coro - soprano

432

Chopin - Nocturne, Op. 9,
n. 2.

Br BLHG - TCG 178 - 14

433

Mordscheinlied

Br BLHG - TCG 178 - 15

Soprano

434

Winterlied

Br BLHG - TCG 178 - 16

Soprano

Br BLHG - TCG 178 - 17

Parte
instrumental Violino ou
Flauta

Br BLHG - TCG 178 - 18

Cânone vocal

435
Adoramus
436
437
438

Die Alten Liebeslieder
Das Lied
Jesus, Meine Zuversicht

Br BLHG - TCG 178 - 19

Op 38,
N. 3.

Coro masculino

Br BLHG - TCG 178 - 20

Soprano - Coro
I

439

Ave Maria

Br BLHG - TCG 178 - 21

Soprano

440

Adoramus

Br BLHG - TCG 178 - 22

Coro feminino

441

Trost

Br BLHG - TCG 178 - 23

Soprano

442

Frohliche Fahrt

Br BLHG - TCG 178 - 24

Op. 15,
N. 3.

Tenor 1

443

Frohliche Fahrt

Br BLHG - TCG 178 - 25

Tenor 2

444

Frohliche Fahrt

Br BLHG - TCG 178 - 26

Baixo 1

445

Frohliche Fahrt

Br BLHG - TCG 178 - 27

Baixo 2

Br BLHG - TCG 178 - 28

Soprano e
Contralto

Br BLHG - TCG 179 - 01

Coro masculino
acompanhado e
solo de
contralto

Br BLHG - TCG 179 - 02

Como
masculino

Br BLHG - TCG 179 - 03

Como
masculino

Br BLHG - TCG 179 - 04

Acompanhame
nto de canção
coral para
flauta, clarinete,
piano e cello.

446

Hör Mein Flehen!

447
Trost
448
449

Das Wirtshaus
Menschensatzung und
Naturrecht

450

Die Rose

105

451

Br BLHG - TCG 179 - 05

Coro masculino
com
acompanhamen
to

Br BLHG - TCG 179 - 06

Acompanhame
nto
instrumental
para canção
coral

Br BLHG - TCG 179 - 07

Coro masculino

Sunde?
452

Sunde?
453
454

Tanzlied
Goldhähnchen

Br BLHG - TCG 179 - 08

Op. 27,
N. 1.

Coro masculino

455

Schwerer Traum

Br BLHG - TCG 179 - 09

Coro masculino

456

Die Sagemühle

Br BLHG - TCG 180 - 01

Coro masculino

457

Der Kuckuckruft

Br BLHG - TCG 180 - 02

Coro masculino

458

Das Kätzchen

Br BLHG - TCG 180 - 03

Coro masculino

459

Die Chronik

Br BLHG - TCG 181 - 01

Coro masculino

460

Im Torweg

Br BLHG - TCG 181 - 02

Coro masculino

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

Schwanensang
Kur Dir Herr, Flehen Wir
Die Husaren
Serenade
Oktober N. 5
Sonett N. 6
Das Bächlein N. 7
Der Meistersänger N. 8
Uber Die Dummen Jungen
N. 9
Das Wirtshaus N. 10
Eros, N. 11
Trinkspruch, N. 12
Frühling N. 13

Br BLHG - TCG 181 - 03

05 de jul. de
1911

Coro masculino

Br BLHG - TCG 181 - 04

Coro masculino
acompanhado

Br BLHG - TCG 181 - 05

Coro masculino

Br BLHG - TCG 182 - 01

Redução para
Piano

Br BLHG - TCG 183 - 01

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 02

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 03

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 04

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 05

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 06

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 07

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 08

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 09

Canção Vocal
acompanhada

106

474
475

Verlorenes Leben N. 14
Der Liedermacher N. 15

476

Br BLHG - TCG 183 - 10

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 183 - 11

Canção Vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 184 - 01

Op. 53.

Primeira Gavota
477

Br BLHG - TCG 184 - 02

Violino I Dança
orquestral

Gavotte - Allegro comodo
478

Br BLHG - TCG 184 - 03

Op. 53.

Violino II Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 04

Op. 53.

Violino II Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 05

Op. 53.

Viola - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 06

Op. 53.

Cello - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 07

Op. 53.

Contrabaixo Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 08

Op. 53.

Flauta - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 09

Op. 53.

Oboé - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 10

Op. 53.

Clarinete 1 e 2
em Dó - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 11

Op. 53.

Fagote - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 12

Op. 53.

Trompa em Fá Dança
orquestral

I. Gavotte
479
I. Gavotte
480
481

I. Gavotte
I. Gavotte

482
I. Gavotte
483
484

I. Gavotte
I. Gavotte

485
Gavotte
486

Gavotte

487
Gavotte
488

Br BLHG - TCG 184 - 13

Violino I Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 14

Violino II Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 15

Viola - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 16

Cello - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 17

Baixo - Dança
orquestral

Zweite Rokoko - Gavotte
489
Zweite Rokoko - Gavotte
490
491
492

Zweite Rokoko - Gavotte
Zweite Rokoko - Gavotte
Zweite Rokoko - Gavotte

Violino I Dança
orquestral

107

493
494

Zweite Rokoko - Gavotte
Zweite Rokoko - Gavotte

495

Br BLHG - TCG 184 - 18

Flauta - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 19

Oboé - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 20

Clarinete em
Dó - Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 21

Fagote- Dança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 22

Horn em FáDança
orquestral

Br BLHG - TCG 184 - 23

Triângulo Dança
orquestral

Zweite Rokoko - Gavotte
496

Zweite Rokoko - Gavotte

497
Zweite Rokoko - Gavotte
498
Zweite Rokoko - Gavotte
499
500
501

Zweite Rokoko - Gavotte
Notturno
Wiegenlied

502

Br BLHG - TCG 184 - 24

Redução para
Piano

Br BLHG - TCG 185 - 01

19 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 02

15 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 03

19 de nov. de
1928

Contralto Canção para
coro feminino

Notturno
503

Op. 53,
N. 2.

Br BLHG - TCG 185 - 04

Contralto Canção para
coro feminino

Wiegenlied
504
505
506

Im Maien
Neuer Frühling
In Dem Wald...

507

Br BLHG - TCG 185 - 05

16 de dez. de
1928

Coro misto

Br BLHG - TCG 185 - 06

15 de dez. de
1928

Coro misto

Br BLHG - TCG 185 - 07

11 de set. de
1927

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 08

12 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 09

15 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 10

15 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 11

18 de set. de
1927

Canção coral
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 12

19 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Dank?
508
Am Kreuzwes
509
Landschaft
510

Steuermanns Lied

511
Der Wald

108

512

Br BLHG - TCG 185 - 13

20 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 14

24 de set. de
1927 - São
Paulo

Canção
acompanhada
para duas vozes
alternadas

Br BLHG - TCG 185 - 15

01 de out. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Kaum
513
Herbstschwäne
514
Abendlied
515
516

Gedenken
Ichwarein Kind

517

Br BLHG - TCG 185 - 16
Br BLHG - TCG 185 - 17

09 de out. de
1927

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 18

11 de out. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 19

14 de out. de
1927 - São
Paulo

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 20

15 de out. de
1927, São
Paulo

Canção coral
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 21

28 de nov. de
1928

Canção coral
acompanhada

Ein Rosshirt
518
Erkerlied
519
Im Dorf
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Brauthemd
Brandung
Singet dem Herrn!
Harre des Herrn!
Heiligste Nacht!
Weihnachten
Neüjahr
Haiden - Röslein
Brauthemd
Frühling
Wiegenlied
Notturno

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 22

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 23

30 de out. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 24

08 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 25

31 de out. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 26

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 27

14 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 28

27 de nov. de
1928

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 29

28 de nov. de
1928

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 185 - 30

06 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 31

15 de nov. de
1928

Coro feminino

Br BLHG - TCG 185 - 32

19 de nov. de
1928

Coro feminino

109

532
533
534

Vorfrühling
Frühling
Sibiren

535

Br BLHG - TCG 185 - 33

13 de dez. de
1928

Coro misto

Br BLHG - TCG 185 - 34

17 de dez. de
1928

Coro misto

Br BLHG - TCG 185 - 35

1928, São
Paulo

Marcha para
Piano

Br BLHG - TCG 185 - 36

28 de dez. de
1927 - São
Paulo

Piano

Br BLHG - TCG 185 - 37

12 de jan. de
1928

Redução para
Piano

Br BLHG - TCG 185 - 38

Set. de 1923 São Paulo

Redução para
Piano

Hezakles
536
537

Achill
Homer

538

Dem Vaterland

Br BLHG - TCG 186 - 02

Coro masculino

539

Der Gärtner

Br BLHG - TCG 186 - 03

Coro masculino

540

In Einer Trauer

Br BLHG - TCG 186 - 04

Coro masculino

541

Gebet

Br BLHG - TCG 186 - 05

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 06

Coro masculino
e dois tímpanos

Br BLHG - TCG 186 - 07

Coro masculino
acapella ou
acompanhado
de harpa

Br BLHG - TCG 186 - 08

Acompanhame
nto de Harpa

542

Entscheidung

543
Es Sprach Das Volk
544

Es Sprach Das Volk

545

Knecht Seligkeit

Br BLHG - TCG 186 - 09

Coro masculino

546

Gottes Lob

Br BLHG - TCG 186 - 10

Coro masculino

547

Der Kreuzfahrer

Br BLHG - TCG 186 - 11

Coro masculino

548

Geistliches Morgenlied

Br BLHG - TCG 186 - 12

Coro masculino

549

Die Husaren

Br BLHG - TCG 186 - 13

Coro masculino

550

Sechse, Sieben Oder Acht

Br BLHG - TCG 186 - 14

Coro masculino

551

Tanzlied

Br BLHG - TCG 186 - 17

Op. 27,
N. 9.

Coro masculino

552

Totenopfer

Br BLHG - TCG 186 - 18

Coro masculino

553

Ode Des Horaz

Br BLHG - TCG 186 - 19

Coro masculino

554

Memento

Br BLHG - TCG 186 - 20

Coro masculino

555

Abendfrieden

Br BLHG - TCG 186 - 21

Coro masculino

556

Sonntagstille

Br BLHG - TCG 186 - 22

Coro masculino

557

Das Lied von Zorn

Br BLHG - TCG 186 - 25

Coro masculino

110

558

Br BLHG - TCG 186 - 26

Acompanhame
nto de canção
coral

Br BLHG - TCG 186 - 27

Acompanhame
nto de canção
coral

Das Lied von Zorn
559
Das Lied von Hasse
560

Hafis

Br BLHG - TCG 186 - 28

Coro masculino

561

Der Kreuzfahrer “Bit
Ruof”

Br BLHG - TCG 186 - 29

Coro masculino

562

Das Weltgericht (Muspilli
Dies Irae)

Br BLHG - TCG 186 - 30

563

Abschied im Salon

Br BLHG - TCG 186 - 31

Coro masculino

564

Totenopfer

Br BLHG - TCG 186 - 32

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 33

Coro masculino
acompanhada
de clarinete e
fagote

Br BLHG - TCG 186 - 34

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 35

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 36

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 37

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 38

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 39

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

565

02 de dez. de
1910

Hartnäkig
566

Gesang der Geissler

567
Gesang der Geissler
568

Gebet

569
Gebet
570

Dem Vaterland

571
Dem Vaterland

Coro masculino

572

Der Steinhauer

Br BLHG - TCG 186 - 40

Coro masculino

573

Sonntagsstille

Br BLHG - TCG 186 - 43

Coro masculino

574

Abendfrieden

Br BLHG - TCG 186 - 44

Männerchor

575

Das Weltgericht (Muspilli
Dies Irae)

Br BLHG - TCG 186 - 45

Männerchor

576

Das Gebet Des Herrn

Br BLHG - TCG 186 - 46

Männerchor

577

Kronenlied

Br BLHG - TCG 186 - 47

Männerchor

578

Der Segenen (IV. Mos 6,
24-26)

Br BLHG - TCG 186 - 48

29 de nov. de
1910

Männerchor

Br BLHG - TCG 186 - 49

27 de nov. de
1910

Männerchor

Br BLHG - TCG 186 - 50

24 de nov. de
1910

Männerchor

579
580
581

An Den Thersites
An Den Thersites
Rot

Br BLHG - TCG 186 - 51

Männerchor

111

582

Br BLHG - TCG 186 - 52

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 53

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 54

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral
- Percussão

Rot
583
Rot
584
Rot
585

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 186 - 55

Männerchor

586

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 186 - 56

Coro masculino

587

Haltet Frau Musika in
Ehren

Br BLHG - TCG 186 - 57

588

Media Vita

Br BLHG - TCG 186 - 58

589
590

Media Vita
Media Vita

591

20 de nov. de
1910

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 59

27 de nov. de
1910

Männerchor

Br BLHG - TCG 186 - 61

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 62

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Br BLHG - TCG 186 - 63

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

Das Lied von Zorn
593

Coro masculino

Br BLHG - TCG 186 - 60

Das Lied von Hasse
592

Coro masculino

Trutzlied
594

Trutzlied der
Lombardischen
Kriegsknechte

Br BLHG - TCG 186 - 64

Acompanhame
nto orquestral
de canção coral

595

Der Lenz Ist Fern

Br BLHG - TCG 187 - 01

Coro misto

596

Wilde Rosen

Br BLHG - TCG 187 - 02

Coro misto

597

Ode Des Horaz

Br BLHG - TCG 187 - 03

Coro misto

598

Fröhliche Fahrt

Br BLHG - TCG 187 - 04

Coro misto

599

Fröhliche Fahrt

Br BLHG - TCG 187 - 05

Coro misto

600

Das Lied

Br BLHG - TCG 187 - 06

Op. 38,
N. 2.

Dueto vocal

601

Ländler

Br BLHG - TCG 187 - 07

Como misto

602

Ode Des Horaz

Br BLHG - TCG 187 - 08

Coro misto

603

Der Lenz Ist Fern

Br BLHG - TCG 187 - 09

Coro misto

604

Sextet. Die Nachtigall

Br BLHG - TCG 187 - 10

20 de jun. de
1903

Sexteto Vocal
Feminino

112

605

Br BLHG - TCG 187 - 11

Canção para
coro misto e
acompanhamen
to

Frühlingsfeier
606

Frühlingsfeier

Br BLHG - TCG 187 - 12

Coro misto

607

Die Nachtigall

Br BLHG - TCG 187 - 13

Coro misto

608

Ländler

Br BLHG - TCG 187 - 14

Coro misto

609

Fröhliche Fahrt

610

Br BLHG - TCG 187 - 15

Op. 15,
N. 3.

Br BLHG - TCG 187 - 16

Op. 10,
N. 1.

178
611

Coro masculino
12 de nov. de
1901

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 187 - 17

Coro masculino
com
acompanhamen
to

Eheregel
612

Liebesprole

Br BLHG - TCG 187 - 18

Coro masculino

613

Antithesen

Br BLHG - TCG 187 - 19

Coro masculino

614

An Der Szamos

615

Br BLHG - TCG 187 - 20

08 de jan. de
1907

Br BLHG - TCG 187 - 21

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 187 - 22

Coro masculino
e Solo de Tenor
e Contralto

Vale
616

Coro masculino

Die Wilde Rose
617

Lied von Bendel

Br BLHG - TCG 187 - 23

Coro misto

618

Freue Liebe

Br BLHG - TCG 187 - 24

Coro misto

619

Die Nachtigall

Br BLHG - TCG 187 - 26

Coro misto

620
621

Bardensang
Mordscheinlied

622

Br BLHG - TCG 187 - 27

Op. 42,
N. 3.

Canção para 2
coros mistos

Br BLHG - TCG 188 - 01

Cânone Vocal

Br BLHG - TCG 188 - 02

Soprano II Parte de canção
coral

Br BLHG - TCG 188 - 03

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 04

Dueto vocal

Winterlied
623
624

Die Betrogene
Die Lindenwirtin

625

Br BLHG - TCG 188 - 05

05 de março de
1918,
Kreuznach

Dueto vocal e
orquestra

Br BLHG - TCG 188 - 06

04 de ab. de
1918

Orquestra

Abschied von Stadtchen
626

Grabschrift Den
Gefallenen Zum
Gedachtnis

113

627

Br BLHG - TCG 188 - 08

05 de março de
1918,
Kreuznach

Coro masculino

Br BLHG - TCG 188 - 09

10 de març. de
1904

Coro misto

Abschied von Stadtchen
628

Fröhliche Fahrt

629

Br BLHG - TCG 188 - 10

Acompanhame
nto de
Orquestra de
cordas para
canção coral

Fröhliche Fahrt
630
631
632
633
634
635
636
637
638

Fröhliche Fahrt
Fröhliche Fahrt
Traum
Vorwurf
Frühling Grüsse
Antwort
Abschied Städtchen
Morgenstunde
Jung Deutschland

Br BLHG - TCG 188 - 11

10 de març. de
1904

Coro misto

Br BLHG - TCG 188 - 12

10 de març. de
1904

Coro misto

Br BLHG - TCG 188 - 13

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 14

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 15

[12 ou 13] de
jan. de 1886

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 16

20 de nov. de
1910

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 17

05 de fev. de
1918

Dueto Vocal e
Piano

Br BLHG - TCG 188 - 18

Agosto de 1918
- Kreuznach

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 19

12 de dez. de
1918

Canção vocal
acompanhada

639

Ländler

Br BLHG - TCG 188 - 20

Coro misto

640

Ländler

Br BLHG - TCG 188 - 21

Coro misto

641

Ländler

Br BLHG - TCG 188 - 22

Coro misto

642

Ländler

Br BLHG - TCG 188 - 23

Coro masculino

643

Aquarelle

Br BLHG - TCG 188 - 24

Piano solo

644

Aquarelle II. Allegro

Br BLHG - TCG 188 - 25

Piano solo

645

Träumendes Kind

Br BLHG - TCG 188 - 26

Piano solo

646

O Weine Nicht!

Br BLHG - TCG 188 - 27

Piano solo

647

Mazurka uber Bach

Br BLHG - TCG 188 - 28

Piano solo

648

Märchen: Es War Einmal
Ein Konig

Br BLHG - TCG 188 - 29

Piano solo

649

Ungarisch

Br BLHG - TCG 188 - 30

Piano solo

650

Abendlied

Br BLHG - TCG 188 - 31

Piano solo

651

Morgengebet

Br BLHG - TCG 188 - 32

Piano solo

114

652

Mazurka

Br BLHG - TCG 188 - 33

Piano solo

653

Trost

Br BLHG - TCG 188 - 34

Piano solo

654

Andante

Br BLHG - TCG 188 - 35

Piano solo

655

[Ilegível].

Br BLHG - TCG 188 - 36

Piano solo

656

Märchenbild

Br BLHG - TCG 188 - 37

Piano solo

657

N. 3 - Träumerei im Walde

Br BLHG - TCG 188 - 38

Piano solo

658

N. 4 - Zwiegespräch

Br BLHG - TCG 188 - 39

Piano solo

659

N. 4 - Zwiegespräch

Br BLHG - TCG 188 - 40

Piano solo

660

N. 4 - Zwiegespräch

Br BLHG - TCG 188 - 41

Piano solo

661

Mazurka

Br BLHG - TCG 188 - 42

Piano solo

662

Abendbilder N. 1Verlorenes Glück

Br BLHG - TCG 188 - 43

Op. 15,
N. 1.

Piano solo

Br BLHG - TCG 188 - 43

Op. 15,
N. 2.

Piano solo

Br BLHG - TCG 188 - 43

Op. 15,
N. 3.

Piano solo

663
664

N. 2- Neves Hoffen
N. 3 - Träumerei im Walde

665

Br BLHG - TCG 188 - 46

Rascunho de
obra vocal
acompanhada

[Abends Am (...)]
666

Br BLHG - TCG 188 - 47

Ostern 1912

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 188 - 48

Març. de 1912

Canção vocal
acompanhada

Br BLHG - TCG 189 - 01

15 de set. de
1892

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 02

15 de set. de
1892

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 03

15 de set. de
1892

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 04

15 de set. de
1892

Quarteto de
Cordas

Der Jager
667
Der Jager
668
669
670
671

[Quatuar I] I: Langsam
mit Ausdruck
Scherzo-Quartett
Trio
Finale

672

Allegro

Br BLHG - TCG 189 - 05

Março de 1896

Piano trio

673

Allegro - Fugue

Br BLHG - TCG 189 - 06

Março de 1896

Piano trio

Br BLHG - TCG 189 - 07

25 de jul. de
1913

Violino e piano

Br BLHG - TCG 189 - 08

25 de jul. de
1913

Parte Violino Obra para
Violino e piano

674

Canzone

675
Canzone
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676

Br BLHG - TCG 189 - 09

25 de jul. de
1913

Canzone
677

Br BLHG - TCG 189 - 10
Contrapunktische Studien

678

Op. 30,
N. 10.

Parte Piano Obra para
Violino e piano
Instrumento
solista e
contínuo

Br BLHG - TCG 189 - 11

Instrumento
solista e
acompanhamen
to

Canzone
679

Thema - Fuge

Br BLHG - TCG 189 - 12

Não consta

680

Thema - Symphonie

Br BLHG - TCG 189 - 13

Não consta

681

Symphonie - Thema III

Br BLHG - TCG 189 - 14

Não consta

682

Thema IV

Br BLHG - TCG 189 - 15

Não consta

683

Thema - Symphonie

Br BLHG - TCG 189 - 16

Não consta

684

Thema - Fuge

Br BLHG - TCG 189 - 17

Não consta

685

Quartett I - Themen

Br BLHG - TCG 189 - 18

Não consta

686

II Thema

Br BLHG - TCG 189 - 19

Não consta

Br BLHG - TCG 189 - 20

Rascunho para
quarteto de
cordas

Br BLHG - TCG 189 - 21

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 22

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 23

Quarteto de
Cordas

Br BLHG - TCG 189 - 24

Quarteto de
Cordas

687
Quartett I - Themen I
688
689
690
691

Quartett II
Quartett III
Quartett IV
Quartett V

692

Thema - Larghetto

Br BLHG - TCG 189 - 25

Não consta

693

Adoramus

Br BLHG - TCG 189 - 26

Coro misto

694

[Ilegível].

Br BLHG - TCG 189 - 27

Coro a 3 vozes

695

Themen

Br BLHG - TCG 189 - 28

Não consta

696

[Ilegível].

Br BLHG - TCG 189 - 29

Coro misto

697

Thema

Br BLHG - TCG 189 - 30

Tema musical

698

Waldsoene

Br BLHG - TCG 189 - 31

Não consta

699

[Ilegível] - Thema

Br BLHG - TCG 189 - 32

Não consta

700

[Ilegível].

Br BLHG - TCG 189 - 33

Não consta

701

Themen

Br BLHG - TCG 189 - 34

Não consta
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702

Tema: Sonata para
Clarinete e Piano

703

Br BLHG - TCG 189 - 35

Rascunho para
piano

Br BLHG - TCG 190 - 02

31 de out. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Br BLHG - TCG 190 - 03

30 de out. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Br BLHG - TCG 190 - 04

08 de nov. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Br BLHG - TCG 190 - 05

14 de nov. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Br BLHG - TCG 190 - 06

02 de nov. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Br BLHG - TCG 190 - 07

06 de nov. de
1928

Soprano II Canção para
coro feminino

Heiligste Nacht
704
Singet den Herrn!
705
Harre des Herrn!
706
Neüjahr
707
Weihnachten
708
Frühlingslied
709

Br BLHG - TCG 190 - 08

Soprano Canção para
Coro Misto

Br BLHG - TCG 190 - 09

Soprano Canção para
Coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 10

Contralto Canção para
Coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 11

Contralto Canção para
Coro Misto

Br BLHG - TCG 190 - 12

Tenor - Canção
para Coro
Misto

Br BLHG - TCG 190 - 13

Tenor - Canção
para Coro
Misto

Br BLHG - TCG 190 - 14

Baixo - Canção
para Coro
Misto

Br BLHG - TCG 190 - 15

Baixo - Canção
para Coro
Misto

Br BLHG - TCG 190 - 16

Soprano II Canção para
coro misto

Im Mai
710
Frau Nachtigal
711
Im Mai
712
Frau Nachtigal
713
Im Mai
714
Frau Nachtigal
715
Im Mai
716
Frau Nachtigal
717
Verlorenes Leben
718

Br BLHG - TCG 190 - 17
Sonst u. Jetzt

Op. 34,
N. 5.

1890

Soprano Canção para
coro misto
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719

Br BLHG - TCG 190 - 18

1885

Der Liedermacher
720

Br BLHG - TCG 190 - 19

Soprano Canção para
coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 20

Soprano Canção para
coro misto

Jagerlied
721
Überselig
722

Br BLHG - TCG 190 - 21

1885

Contralto Canção para
coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 22

1890

Contralto Canção para
coro misto

Verlorenes Leben
723
Sonst u. Jetzt
724

Br BLHG - TCG 190 - 23

Contralto Canção para
coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 24

Contralto Canção para
coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 25

Contralto Canção para
coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 26

Tenor - Canção
para coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 27

Tenor - Canção
para coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 28

Tenor - Canção
para coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 29

Tenor - Canção
para coro misto

Br BLHG - TCG 190 - 30

Tenor - Canção
para coro misto

Der Liedermacher
725
Jäger Lied
726
Uberselig
727
728
729
730
731

Sonst u. Jetzt
Verlorenes Leben
Der Liedermacher
Jager Lied
Überselig

Soprano Canção para
coro misto
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APÊNDICE B - Lista de documentos do Instituto Martius-Staden que fazem menção a
Brandt-Caspari.

Núm.

Conteúdo

Fonte

1

Artigo mencionando o Brandt-Caspari, durante
apresentação do novo pastor, publicado entre
1924 e 1926.

IMS: G IV f, nº 50h/6.

2

Anúncio sobre um concerto dado pelo mesmo
na igreja luterana de São Paulo, em 09 de julho
de 1924.

IMS: G IV f, nº 50h/6.

3

Anúncio sobre um concerto dado pelo mesmo
na igreja luterana de São Paulo, em 25 de
agosto de 1924.

IMS: G IV f, nº 50h/6.

4

Artigo sobre as composições do mesmo “Pater
noster” e “10 Duos fuer Sopran und Alt”,
publicado em jornal não reconhecido em
setembro de 1924.

IMS: G IV b, nº 286/2.

5

Anúncio do mesmo para dar aula de música,
publicado no jornal Deutsche Zeitung, São
Paulo, 1925.

IMS: G IV b, nº 286/2.

6

Artigo do mesmo falando sobre composição
para uma ópera, publicado no jornal Deutsche
Zeitung, São Paulo, 22 de maio de 1926.

IMS: G IV b, nº 286/2.

7

Carta assinada pelo mesmo e outros, para o
Schubertchor, comunicando a fundação da
Deutsche Oratoriengesellschaft São Paulo, São
Paulo, 25 de agosto de 1925.

IMS: G IV f, nº 25 – Mappe IV.

8

Anúncio sobre um concerto em 08 de agosto de
1926, publicado no jornal Deutsche Zeitung,
1926.

IMS: G IV b, nº 286/1.

9

Artigo sobre a vida e o falecimento do mesmo,
publicado no jornal Deutsche Zeitung, São
Paulo, 25 de maio de 1929.

IMS: G IV b, nº 286/3.

10

Carta do Schubertchor para a Deutsche
Oratoriengesellschaft São Paulo, dando os
pêsames pelo falecimento do mesmo, São
Paulo, 28 de maio de 1929.

IMS: G IV f, nº 25 – Mappe II.

11

Carta da Deutsche Oratoriengesellschaft para o
Schubertchor, comunicando que a carta de
pêsames foi repassada aos familiares e lida na
reunião, São Paulo, 26 de junho de 1929.

IMS: G IV f, nº 25 – Mappe IV.
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APÊNDICE C - Tradução do Curriculum Vitae de Alfred Brandt-Caspari, 1904.

[Início do parágrafo rasurado]

Eu nunca fui uma criança prodígio. O que eu sei e faço, agradeço ao meu próprio
trabalho. Até 24 anos fui um músico autodidata, quase sem nenhuma formação tradicional,
mas as minhas primeiras obras publicadas são desse período inconsciente. Eu aprendi tudo
isso mais tarde, o que aprendi anteriormente era interior, saiu de mim. Os meus estudos
musicais não conseguiram ter um caminho tranquilo, como com outras pessoas que já desde o
início foram educados como artistas, pois receberam apoio regularmente. Os meus estudos
iniciaram, se mantiveram e terminaram sem nenhum auxílio financeiro [ou qualquer outro] e
sem apoio da família. Ela não tinha capacidade e não compreendeu o meu pensamento e
trabalho, tão diferentes. Por isso, me converti à Igreja Luterana. Com miséria, privação e
desapontamento de qualquer tipo, eu tinha que batalhar como aluno. No fim do semestre eu
não sabia de onde viriam os subsídios para pagar o próximo semestre. Como eu podia
organizar os próximos estudos?

[Fim do parágrafo rasurado]

Eu nasci em 9 de maio de 1865 em Zotben, Schlesien. Em 1873, depois da morte
súbida da minha mãe, por cólera, a minha família se mudou de Wartha -onde o meu pai foi
prefeito- para Rheinlande, onde está até hoje. O meu irmão mais novo é professor de ginásio
em Mülheim, no Rhein. Minha irmã mais nova é diretora da Escola de Moças em Neheim. Eu
frequentei o Ginásio Real de Solingen, Düsselford e o Seminário de Professores em
Odenkirchen. Durante 4 anos e meio, entre a páscoa de 85 e outono de 89, fui professor na
cidade de Krefeld, onde me preparei de forma privada para frequentar a Universidade. Recebi
poucas aulas de piano pelo diretor musical da cidade, prof. Aug. Grüters (ver recomendação),
passei no meu exame de professor em primeiro lugar e com louvor (ver boletim em anexo), e
recebi pelo Ministro Dr. Esser, que me descobriu durante esses anos, três anos de estágio para
estudar. Mais tarde, em 1891 e 1892 ele me ofereceu, duas vezes, vagas de professor de
música do seminário, [Rasura] mas em 1892, depois do fim deste estágio, eu saí da Igreja
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Católica e do grupo de professores e entrei para a Igreja Evangélica, onde virei um artista
completo. [Rasura].
Realizei meus estudos em música no Instituto Acadêmico Real de Música Sacra, na
classe de mestre de composição (Prof. Woldemar Bargiel) e na Universidade de Música Real.
A minha educação geral eu obtive na Faculdade Filosófica da Universidade Real. (Paulsen,
Dilhey, Dessoir, Spitta, etc.)
Como co-repetidor de canto de várias cantoras e professores de canto, eu estudei
vários métodos de canto: na minha própria voz, no ensino e nas aulas. Recebi aulas
particulares em instrumentação e orquestração pelo Prof. L. von Brenner e pelo prof. L.
Büssler, autor do conhecido livro didático. Já como aluno da Academia, dei aulas no
Conservatório de Buchholz (Escola preparatória para capelães e mestres de capela) e na
Escola de Música de Kewitsch. Escrevi para o jornal musical do senhor Kewitsch e outros
jornais. Cantei como cantor profissional em vários coros e com isso ganhei o meu salário.
Mais tarde, como professor de canto solo, na Escola de Música de Dresden, eu estudei
diariamente, com muito afinco, os tesouros ricos de canto da Biblioteca Real de Dresden e
criei escritos ainda não publicados sobre fisiologia, técnica e psicologia da arte de canto e dei
para os meus alunos aulas de ditado sobre isso (pode dar informações o sr. Dr. Kurt Benndorf,
Bibliotecário Real, Dresden). Como aluno da Academia Real eu recebi duas vezes, e no
segundo ano excepcionalmente, a bolsa anual da Fundação Peter Wilh. Müller (Wolfgang
Müller de Konigsvinter) de Frankfurt am Main, por causa da Symphonie Prometheus entregue
no primeiro ano e por causa do Klavierkoncert no primeiro ano. O último, eu toquei no salão
da Escola Real de Música (Hochschule) público, e com sucesso (ver boletim), a Symphonia
foi executada várias vezes. Os senhores pastores da corte D. Furmmel e o Capelão D. Richter
me ofereceram para trabalhar com eles em um livro de melodias e coros militares, que foi
publicado pelo meu professor Succo (ver recomendação). Também os senhores professores
Dr. Bruch e Dr. Brahms viram minhas obras de orquestra e falaram bem sobre elas. Durante e
depois do tempo da Universidade eu executei as minhas obras em várias cidades e dei vários
concertos para órgão e orquestra (ver os programas e as críticas). Em dezembro de 1894, eu
finalmente saí de Berlin e fui para Krefeld. Publiquei um jornal de música e assumi a direção
do Krefeld Sangerbundes (125 cantores ativos), bem conhecido por causa dos seus sucessos
em competições de canto (última vez em Frankfurt, 1903) e também, por pouco tempo, o coro
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sacro evangélico, antes que saí de lá. Cada ano, também em Dresden, fui jurado em
competições de canto no Baixo Reno.
Na páscoa de 1896 (respectivamente de novembro 1895 à a páscoa 1896) eu fui
chamado como professor do Departamento Universitário para lecionar canto solo, piano,
composição, música de câmara, italiano, etc. pela Escola de Música de Dresden (ver boletim);
Eu ensinei cantoras renomadas, pianistas, mestres de capela durante essa época, antes e
depois, e regi o Coro Misto [rasura] deixei este coro por causa da falta de vozes masculinas
[rasura].
No outono de 1898 eu me mudei para Kreuznach, regi o Kreuznach LiederKranz, o
Coro Kreuznach Männergesangverein, e os coros que fundei Chorgesangverein zu Kreuznach,
o coro misto e Instrumental de Kreuznach, sendo que dos dois últimos eu ainda sou diretor.
(Os programas já mandei parcialmente em anexo). Ao mesmo tempo eu leciono todas as aulas
de piano, canto solo e canto coral do Internato Feminino da senhora pastora Nebinger. (Ela
pode dar informações). O próximo concerto aqui apresentará: 1) Concerto Para Piano e
Orquestra tocado por mim, 2) Cantata de Bach, Wie schën leuchtet der Morgenstern, para
coro, solista, orquestra e órgão, 3) Gade, Erlkönigs Tochter para coro, solo e orquestra. O
concerto seguinte vai apresentar Der Barbier von Bagdad, ópera de Peter Cornelius, com 7
solistas da ópera de Frankfurt, coro, orquestra, apresentação em forma de concerto. Eu peço
para olhar os programas em anexo dos concertos sacros de órgão.
As minhas obras são algumas centenas de quais só uma pequena parte foi publicada
até agora pela Höner, Hamburg: duas sonatas grandes para piano, um prelúdio e fuga para
órgão, doze peças de piano, coros mistos e coros masculinos; pela Hofmeister de Leipzig: 26
lieder e canções, pelo Stahl, de Berlin: 10 duetos. As minhas maiores e melhores obras ainda
não foram publicadas. Para orquestra, a sinfonia Prometheus (executada várias vezes), Jon
abertura no estilo antigo (executado em Wesel, Barmen e Kreuznach), Hamlet e Orestes
poemas sinfônicos, música de câmara, um Stabat Mater, coros mistos, o álbum de mais ou
menos cem coros masculinos, trios, duetos, lieder, obras para piano e estudos, invenções e
fugas e estudos de canto, etc.
Uma grande parte de boletins originais importantes foram roubados pelo presidente
da Sociedade de Concertos em Herzogenbusch, na Holanda, que como notário e conselheiro
de órfãos fez desfalques e fugiu com apoio dos meus boletins e uma série de recomendações
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feitas para mim. Como os senhores professores Haupt, Bargiel, Spitta, Alsleben, Bussler, von
Brenner, Succo morreram um após o outro, a perda não foi substituída.

Atenciosamente,

Alfred Brandt-Caspari.
Kreuznach, 14 de janeiro de 1904.

Tradução: Christian Storch.
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APÊNDICE D - Tradução do Curriculum Vitae de Alfred Brandt-Caspari, 1917/1918.

Nascido em 09 de maio de 1865 em Zobten, distrito de Schweidnitz, fui o filho mais
velho do prefeito Anton Brandt. Protestante, casado, pai de duas filhas. Educação geral,
Gymnasium (Além de grego, italiano em aulas particulares), depois frequentei a Faculdade de
Filosofia na Universidade Real de Berlim e nas Academias Reais de Berlim. Como no início
faltava dinheiro para estudar, entre a Páscoa de 1885 e o Outono de 1889, fui professor. Passei
no primeiro exame como professor na Páscoa de 1885, e no segundo exame para professor em
1888 em primeiro lugar e premiado, quando ganhei a permissão para dar aulas nas classes
primárias de Escolas Femininas Médias e Altas.
Educação Artística: Entre outono de 1889 e dezembro de 1894 estive nas Academias
Reais de Arte de Berlim. Então do outono de 1889 à outono de 1890 como pupilo e de outono
de 1890 à páscoa de 1891, como assistente no Instituto Acadêmico Real de Música Sacra. De
outono de 1890, na classe magna da Academia Real de Composição e na Escola Superior da
Academia Real de Música. Recebi o exame final no outono de 1893, vide certificados.
Permaneci como assistente na Escola Superior até dezembro 1894.
Recebi bolsas da Escola Superior e do Ministério Cultural Real, duas vezes seguidas, a
segunda vez excepcionalmente, a bolsa anual da Fundação Peter Wilhelm Müller de Frankfurt
a. M; no primeiro ano para uma Sinfonia Prometheus - que eu regi como aluno e depois,
várias vezes. No segundo ano, para um Concerto de Piano em Dó Sustenido Menor com
Orquestra que o diretor Sr. Prof. Dr. Joseph Joachim colocou na programação de um concerto
em uma apresentação pública na Sala da Escola Superior Real. (Vide certificado).
Como pianista acompanhador de uma série de professores de canto e cantoras, tive
contatos práticos com vários métodos de canto. Recebi, fora do ensino formal, aulas
particulares em instrumentação e orquestração pelo Mestre da Capela Real (aposentado) Prof.
Ludwig von Brenner e pelo musicólogo Prof. L. Bussler, o autor dos livros educacionais
famosos.
Eu ensinei, já como aluno, no Buchholz’schen Conservatorium [Conservatório de
Buchholz] em Teoria (Escola Preparatória para Mestres de Capela Militar) e na Kewit’schen
Musikschule [Escola de Música de Kerwit], redigi para o doente Sr. Kewitsch em 1893 e
1895 na Deutsche Musikerzeitung [Jornal Alemão de Músicos]. Mais tarde em Krefeld
publiquei em um jornal similar de uma editora de Hamburgo.
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Como aluno de composição do Sr. Prof. Succo na Academia Real eu fui transferido
para um trabalho de colaboração nos livros de melodia e coral para o exército pelo Ministério
Real, respectivamente pelos senhores Capelão Dr. Richter e o Pr. da Corte, Dr. Franmel
(Mittler e L. Berlin). (Ver certificados). Durante e depois dos meus estudos da escola superior,
eu apresentei as minhas obras em várias cidades e dei concertos de órgão, piano e orquestra.
A partir de janeiro de 1895 eu me estabeleci em Krefeld e lá dirigi o maior e mais bem
sucedido Coro Masculino da cidade, o Krefeld Sängerbund e o Coro Sacro da Comunidade
Protestante.
Na Páscoa de 1896 eu fui chamado para o departamento superior da “Dresdener
Musikshule” [Escola de Música de Dresden] como professor para canto solo, piano,
composição, música de câmara e italiano. (Vide certificado). Dirigi um coro misto, estudei
diariamente, detalhadamente, na Biblioteca Real de Dresden, tesouros ricos de canto e escrevi
Tratados de Canto. Desde 1896 eu ensinei um grande número de solistas cantores, cantoras e
outros professores de canto de sucesso na profissão por vários anos.
No outono de 1898 me mudei para Kreuznach, dirigi o Coro Misto “Chor
Gesangvereine” [Sociedade de Canto Coral], a Sociedade Orquestral, vários coros masculinos
e fiz todo o ensino de canto e piano no Primeiro Internato Feminino da cidade. (Ver
certificados). Nesses concertos de coro, orquestra, piano e órgão, eu apresentei várias das
minhas obras. O grande virtuoso de piano Henri Falcke, professor do Conservatório de Paris,
pianista solo da Colonsse e Lammoureux Concierte [sic] apresentou aqui e em Paris o meu
Concerto para piano e sonatas para piano.
No outono de 1904 à primavera de 1906 eu dirigi em Leer, Ostfriesland o
“Singverein” [Sociedade de Canto] o mais antigo e maior de Ostfriesland. Além disso,
organizei concertos de música sacra e acapella de um coro pequeno, composto de uma
seleção dos meus alunos de canto solo; concertos para orquestra de (Ervika, etc). Dei, em 20
de maio de 1905, com apoio de toda a administração e com apoio financeiro da cidade uma
Festa de Música em Leer, uma festa musical onde toda Ostfriesland participou. (Ver o
certificado do sr. Conselheiro de Justiça Dr. Klasen e do Prefeito Dieckmann). (A filha do sr.
Dieckmann, eu ensinei nos anos seguintes no meu “Elberfeld und Barmen
Conservatorium” [Conservatório Elberfeld e Barmen] até se tornar uma cantora com sucesso
e professora de piano).
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Em várias cidades, dei concertos de órgão e piano e canto. Em primeiro de abril de
1906 eu assumi a Sologesangschule [Escola de Canto Solo] do Diretor de Música Karl Hirsch
em Elberfeld und Barmen, que eu ampliei para um Conservatório com mais de duzentos
alunos, com a adição de outros professores e outras disciplinas musicais, como o seu coro
misto, além do mais, a Sociedade de Cantos dos professores de Solingen, (coro misto e
masculino), a “Euphonia” de Remscheid, e dirigi entre 1906 e 1909 dessa cidade, a “Lenneper
Gesang Verein” [Sociedade de Canto de Lenneper]. (O regente dessa Sociedade pegou a
minha vaga em Leer). (Sobre isso, ver meus certificados do prefeito Stossberg Lennep).
(Apresentação de Oratórios da Schöpfung, Paulus, etc). Também em Wuppertale e no
Bergisches Lande eu dei concertos de órgão, piano, canto, coro e orquestra, apresentei as
minhas obras e apresentei os meus alunos ao público. Preparei com sucesso alguns deles para
o exame estadual de canto de professores na Academia Real de Berlim (por exemplo, o prof.
de canto do Gymnasium de Barmen, Sr. Schnitzler). Em anexo o jornal dos meus
Conservatórios de Elbefeld - Barmen e Kreuznach.
Durante essa época, eu publiquei, além das minhas obras musicais, um drama, um
livro de poesia (Editora Georgi Bonn) e dei palestras públicas com conteúdo literário,
filosófico e historiográfico de arte. Seguindo um furto secreto de vários anos do meu sócio
anônimo, um não músico, que abusou da minha inexperiência econômica e a minha
ingenuidade, eu sofri uma perda e infelizmente processos sem sucesso. Eu adoeci e perdi o
encanto pela cidade.
Na primavera de 1912, eu me mudei para Kreuznach depois de um pedido dos meus
amigos de lá, e da minha jovem esposa, depois do nosso casamento. Aqui as nossas duas
filhas nasceram. Aqui fundei, em julho de 1912 o “Kreuznacher Conservatorium für
Musik” [Conversatório de Música de Kreuznach] que é minha exclusiva propriedade. Foi
quando eu comecei a dirigir a Sociedade Protestante de Coro Sacro da cidade, as minhas
sociedades antigas e uma sociedade da cidade vizinha Sobernheim. Para organizar concertos
maiores, eu juntei os coros masculinos da cidade para um “Kreuznach Sängerbunde” [Liga de
Cantores de Kreuznach], que conseguiu contar mais de trezentos cantores nos concertos,
durante o tempo de paz. O Conservatório floresceu nos anos de paz, 12 e 13, muito rápido (no
primeiro ano já 150 alunos). No primeiro ano de guerra, 1914, decaiu e cresceu novamente
devagar, mas continuamente. Os professores da instituição são meus ex-alunos, também os
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professores das classes superiores, e em parte o dr. de filosofia Dr. Dessawer (Em anexo o
programa do último concerto de alunos de 29 de julho de 1917).
Com o coro de música sacra, além das atividades litúrgicas, eu dou cada ano uma série
de concertos públicos de música sacra e órgão. Como os órgãos das duas igrejas protestantes
estão ruins, velhos e muito usados, sem querer a minha força física está sofrendo. Nesses
concertos litúrgicos, eu apresentei, além do oratório Die Schöpfung, outras obras com
orquestra e as minhas obras, dando preferência à música sacra antiga, rara e pouco conhecida,
para o próximo concerto de inverno, [Adendo - 1918] Paulus de Mendelssohn já está
ensaiado e uma festa pública da Reforma (com cantatas de Bach, Mendelssohn, canções de
Lutero) confirmada.
Sobre a minha atividade aqui, o presidente do coro da Igreja Protestante pode fazer um
relatório, o sr. Pr. Lind.
Como parte do regimento do exército G. H. Qu. [O Grande Batalhão Principal] desde
quando este regimento chegou na cidade, eu assumi como a minha obrigação patriótica,
tocando o órgão durante o serviço do batalhão e tive a honra de (Adendo - várias vezes), na
frente da Majestade o Imperador e dos grandes Generais e Marechais. (Adendo - E
repetidamente reger o meu coro sacro).
Das minhas obras musicais, apareceram impressas várias sonatas de piano, uma série
de peças para piano e estudos de piano, uma quantidade maior de Lieder, duetos, coros mistos
e coros masculinos. (Adendo - etc).
[Adendo] Vários volumes das minhas obras sacras estão à disposição para observação.

Kreuznach, 1917.
Alfred Brandt-Caspari,
Diretor do Conversatório de Música da Sociedade Protestante de
Canto Sacro de Kreuznach e organista do Grande Batalhão Principal.

[Adendo] Eu recebi um prêmio da Coroa Real durante o tempo do Grande Batalhão Principal
em Kreuznach durante 1 ano, fiz todas as músicas sacras para esse batalhão. Cada domingo e
cada feriado, toquei órgão na frente do Imperador, dos marechais, o Chanceler Hindenburg,
Ludendorff, o principal conselheiro secreto Dr. Goens e dos seus convidados estrangeiros. Eu
improvisei na frente deles, apresentei as obras de Bach e minhas obras, regi o meu coro sacro,
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e minhas alunas de canto cantaram como solistas na frente deles, entre outros, também, obras
minhas.

Kreuznach, 1918.
Alfred Brandt-Caspari.

Tradução: Christian Storch.
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ANEXO B - Partitura manuscrita da Canção do Exílio, de Alfred Brandt-Caspari, 1899/1923.
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ANEXO C - Partitura editada da Canção do Exílio, de Alfred Brandt-Caspari. Ed. Compassi
& Camin, São Paulo -SP, Aprox. 1924.
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ANEXO D - Artigo Prof. A. Brandt-Caspari: uma vida de artista. Jornal Folha Nova, 07 de
maio de 1928, p. 1.

O illustre mestre da musica, Prof. A. Brandt-Caspari que Florianopolis ora hospedado, é, sem
duvida, uma notabilidade no reino da arte. S. S. nasceu em 9 de maio de 1865. Foi, logo no
início sua carreira, lente de diversas escolas superiores na Allemanha, dedicando-se após ao
estudo de Philologia, Philosophia e História das artes. A sua vocação inclinava, poém, mais
para o terreno da musica, o que o levou desde a sua mocidade a occupar o seu tempo na
cultura dessa suprema arte, tendo cursado com raro brilhantismo diversas academias de
música de Berlim. Na qualidade de estudante do Instituto Saverior de Musica Religiosa
daquella metropole, elle fôra, por duas vezes, distinguido como o premio annual de mérito
(Grand Prix) instituido pelo referido estabelecimento. A primeira vez foi premiada a sua
composição Prometheus, admiravel sinfonia para grande orchestra, e depois o Concerto
Cismoll, também de sua lavra. O Prof. Brandt-Caspari aperfeiçoou a sua cultura e ilustração
artísticas, graças aos precisos ensinamentos de notaveis mestres. Foi discipulo dos celebres
organistas Directores Prof. August Haupt e Rob, Radecke. Estudou a theoria da musica com o
eminente Conselheiro de Estado, Prof. Dr. Phill. Spitta, e a do canto com os professores Jul.
Hey e Max Stange. Na sciencia das composições teve por mestres as conhecidas autoridades
no genero, Prof. Reinhold Succo, Dr. Max Bruch e Waldemar Barglel, este ultimo cunhado de
Robert Schumann. Como pianista, o Prof. Brandt-Caspari acompanhou frequentes vezes a
notavel cantora Amalie Joachim, nome sobejamente acatado nos salões de concerto européos.
S. S. foi, também, lente em diversos conservatorios em Berlim. Aos 20 anos de edade, lhe foi
conferido o título de Professor, lente cathedratico do Conservatorio de Dresden-Allemanha,
conhecido como a melhor academia de musica do mundo. Compositor proficiente e original,
tem elle escripto obras para piano e grande orchestra, obras, estas, notaveis pela complexidade
e clareza de estylo. Como organista de primeira ordem, S. S. tem produzido composições
religiosas para orgao muito bem escriptas e de profunda inspiração. As suas obras tem sido
executadas pelas mais afamadas orchestras das grandes cidades allemães e de Paris e
costumam ser largamente divulgadas pelo radio. Em varios centros artísticos européos foi o
director de Sociedades de Oratorias e de grandes côros mixtos com acompanhamento e
orchestra e, igualmente, Director e proprietario de varios Conservatorios na Allemanha.
Durante a grande guerra européa o Prof. Brandt-Caspasri foi nomeado organista-mor de S. M.
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o Imperador da Allemanha, servindo no Grande Quartel General de Kreuznach, onde
realizava semanalmente, até Mario de 1927, apreciadas audições de orgão, ouvidas pelo
Kaiser, Marechal Hindenburg, Ludendorff e pelos demais altos officiaes do Estado Maior do
Exercito allemão. Guilherme II distinguiu-o com varios títulos de honra e conferiu-lhe
diversas insignias. Prof. Brandt-Caspari cultiva todos os generos de musica, tanto a religião
como a profana, assignalando cada uma das suas obras com o cunho original do seu genio. A
força e a graça, o poder e a emoção, o pathetico e o humor, a elegancia mais delicada, tudo
isto se reuniu neste grande musico. De musica instrumental o catalogo das suas obras
impressas e manuscriptas comprehende muitas sinfonias, quartetos para instrumentos de
corda, variadas ouvertures sinfonicas para differentes combinações de instrumentos e para
grande orchestra e ainda sonatas e concertos para piano e orgão. De musica vocal ha a
mencionar operas, oratorias, varias cantatas, numerosas arias soltas, trechos de cantos, missas,
motetes e canticos religiosos. Em Setembro de 1923, S. S. emigrou da região do Rheno, onde
residia, devido a occupação pelas tropas francezas. Fixou então residencia em São Paulo,
onde a sua presença tem assignalado uma epoca fecunda no cultivo da arte sacra. Prof.
Brandt-Caspari é actualmente o organista da Igreja Lutherana da Capital Paulista e professor
de canto do Collége des Chanoinesses Reguliéres de Saint-Augustin. A fundação da
Sociedade de oratórias de São Paulo, cujos concertos se tornaram famosos dentro e fôra dos
limites do nosso paiz, é devida a sua incansavel actividade e alta competencia. Em companhia
do prof. Brandt-Caspari veio tambem para o Brasil a sua melhor alumna que teve na Europa,
sra. dra. Senior Heussler, notavel cantora de concertos, a qual vem abrilhantando com o seu
extraordinario talento artistico e sua impeccavel voz as audições e os concertos ultimamente
realizados em São Paulo pelo insigne mestre. Algumas casas editoras paulistas já teem
lançado á publicidade, com franco sucesso, mais de vinte obras de Brandt-Caspari. Nas
grandes salas de concertos da Europa as suas producções figuram seguidamente nos mais
escolhidos programmas e a reputada orchestra da Ufa de Berlim organisa todos os mezes um
concerto, em que são executadas exclusivamente as composições de Brandt-Caspari, as quaes
nessas occasiões são radiadas em todas as principaes cidades allemães. Durante o corrente
mez terá a sua premiére na Allemanha a ultima composição do Prof. Brandt-Caspari,
intitulada A Sinfonia do Oceano, escripta para grande orchestra, a qual elle creou em São
Paulo no mez de Janeiro p. p. Brevemente S. S. pretende voltar a permanencia, ultimamente,
em São Paulo.
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ANEXO E - Curriculum Vitae, Alfred Brandt-Caspari, 1904.
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ANEXO F - Curriculum Vitae, Alfred Brandt-Caspari, 1917/1918.
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ANEXO G - Partitura de Mein bergishes Land, de Alfred Brandt-Caspari, Op. 37, n. 3 e 4,
Editora Wick&Jannsen, Elberfeld, Alemanha.
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ANEXO H - BRANDT-CASPARI, Pater Noster. Campassi & Camin, São Paulo.
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ANEXO I - BRANDT-CASPARI, Alfred e VALENFORT, Daniel. “Ce qui reste... toujours!”
para pianoforte e canto: “Si ton âme lyrique...” e “Laissez-moi cette rive...!”, Campassi &
Camin, aprox. 1924, São Paulo.

158

159

160

161

ANEXO J - BRANDT-CASPAI, Alfred. Niederrheinisches Volkslied, na coleção Lieder und
Gesänge por Theo Brügelmann, em Porto Alegre, RS.
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ANEXO K - A vida internacional, A occupação do Ruhr. Revista America Brasileira. Diretor
Elysio de Carvalho, Anno II, n. 14, Fevereiro de 1923.
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ANEXO L: Canção do Exílio de Brandt-Caspari, com texto de Casimiro de Abreu, 1924.
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ANEXO M: Chanson d’Exil de Brandt-Caspari, com texto de Casimiro de Abreu traduzido
para o francês por Daniel Valenfort, 1924.
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ANEXO N: Rascunho familiar com dados genealógicos, Acervo Familiar.
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ANEXO O: Trecho da carta a Ferruccio Arrivabene, de 29 de Fevereiro de 1928.

