
Casa daMúsica recorda
os autores apagados
pelo Terceiro Reich
Ciclo Música Revolução recuperamúsica proibida pelo nazismo
incluindo a da tradição cigana São cinco concertos de hoje até dia 30

BERNARDO MARIANO

Sendo aAlemanha o país temada
respetivaprogramação em2015 a
Casa daMúsicadecidiu revisitar no

cicloMúsica Revolução que esta
noite 21 00 começa as músicas
transgressoras do período nazi
isto é todasasformasdeexpressão
musical que não correspondiam
aos conceitos de pureza racial e
consciência de nação propalados
pela ideologia oficial
Que podem ser subagrupadas

do seguinte modo uso de lingua
gensmodernistas dissonantes in
fluênciasmarxistas culturanegra
autores judaicos Após o estabele
cimento do podernazi em 1933 o
processo de depuração musical
foi bastante rápido salvo raras ex
ceções como o caso de Paul Hin
demith todas as obrasmais ousa
das todas as de conotação política
desviante todo ojazzoumúsica
porele influenciada todaamúsica
de autores judaicos foi banidadas
salas de concerto deixou de ser
emitida no sistema alemão de ra
diodifusão deixou de ser editada
emdisco partitura e as partituras
existentes foram confiscadas

Tudo isto fez parte do processo
global comummente designado
Gleichschaltung traduzível em
algo como sintonização isto é o
processo deharmonização integral
do tecido nacional alemão em to
dos os seus aspetos emanifesta
ções coma ideologia nacional so
cialista E sendo aAlemanha como
os próprios gostavam de se gabar
o país damúsica o processo foi
levadomesmomuito a sério

Porque os efeitos não se produ
ziram apenas namúsicaque se ou
via deixava de ouvir Todos os

compositores maestros músicos
cantores professores editores
fossem de ascendênciajudaica ti
vessem simpatias socialistas co
munistas ou ambas ou profes
sassem um credo artístico mais li

beral experimental foram de
imediato afastados dos seus pos
tos de trabalho Isto é houvemi
lhares devidasquesevirampriva
das de obter rendimentos da sua
atividade e muitos deles eram fi

guras cimeiras damúsica alemã
que o mesmo é dizer mundial Se
pegarmos nos concertos desta
noite e de domingo dedicados aos

compositores silenciados pelo na
zismo formamos logo uma ideia
clara ver textoao lado

Em 1937 num ato de autocele
bração da sua repressão o regime
organizou a famosa exposição da
Arte Degenerada artes plásticas
expondomuitodo que tinhaproibi
do e confiscado Inspirado pelo
sucesso do evento um tal de Hans
SeverusZiegler apparatchiknazi
responsável culturalnacidade sim
bólicadeWeimar ligadaaGoethe e
aSchiller decidiuorganizarno ano
seguinte novaexposição mas dedi
cadaàmúsica quetitulou emcon
sonância de EntarteteMusik Mú
sicaDegenerada mostrando por
umlado a degenerescência cultu
ral do período democrático Repú
blicadeWeimar eglorificando por
outro tudo aquilo de quanto o povo

alemãohaviasido expurgado Por
essa altura umamultidão de artis
tas e criadores havia se já exilado
Outros como Schreker não resisti
ram ao choque outros aindahave
riam demorrernoscamposde con
centração comoViktorUllmannou
ErwinSchulhoff checosde expres
são alemã

Nadécadade90 aDecca iniciou
umamuito celebrada série de CD
dedicada à música degenerada
que teve como efeito o regresso
gradual às salas de concerto das
músicas submersas pelo pesade
lo nazi Porque estamos afalar de
um grupo de compositores que se
contavamentre osmais populares
e influentes da sua época Eporque
urge reparar aquelaque foi amaior
amputação sofrida pela música
eruditano séculoXX

TRÊS FIGURAS

Entreostantosdestinosdemúsicos
maestros e compositores afetados
pela intolerância nazi destacamos
aqui um triodeautoresqueocupou
lugar cimeironamúsicaalemãda
I GuerraMundialaté ao nazismo

Franz Schreker

1878 1934

Schreker era um
dos mais eminen
tes músicos do

espaço germanó
fono no seu tempo
famoso como com

positor e pedagogo era di
retordo Conservatório deBerlim
do qualfoi obrigado a demitir se
A sua morte prematura foi conse
quência direta dos transtornos que o
advento dos nazis ditaram na sua vida
Era ao Lado de Richard Strauss que
compactuou com o nazismo até certa
altura omais importantecompositor
de óperas do espaço alemão Deixou
em projeto uma ópera Memnon que
começara a esboçar no Estoril onde
passou duas temporadas 1931 1932

ErichWolfgang
Korngold 1897 1957
Erich era filho do emi
nente crítico musi
cal vienense

Julius Korngold e
owishfulthinking
dedaraofilhoo
nomedeWolfgang
resultou em cheio Erich

foi uma criança prodígio ao nívelde
Mozart e Mendelssohn Aos 23 anos a
estreia da sua ópera Die toteStadttor
nou o uma celebridade mundiale es
sa obra uma das mais tocadas ao lon
go da década seguinte Em relação ao
nazismo Korngold diria mais tarde
que Robin dos Bosques salvou me
a vida ele fora contratado para com
por a banda sonora desse clássico e es
tava por isso em Hollywood quando
os nazis anexaram a Áustria 1938

Ernst Krenek
1900 1991

Otambém
Krenekfoiumdos
casos de arianos
enão comunistas
proscritos pelos
nazis Ele estava de
antemão condenado

porter escrito e obtido um imenso su
cesso com a ópera Jonnyspieltauf
uma apologia dojazzestreada no iní
cio de1927 em Leipzig em que o pro
tagonista é um músico negro Foi por
isso acusado de bolchevismo cultu
ral e de propagara desonra racial
Exilado nos Estados Unidos desde
1938 Krenek experimentaria com
uma grande variedade de estilos mu
sicais incluindo o dodecafonismo se
rialismo e música eletrónica tendo se
ainda distinguido como pedagogo
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