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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

A 8 de Fevereiro de 1919, José Alves de Amorim, Manuel 
Gonçalves Lage e Aníbal Augusto Soares fundavam 
a Amorim, Lage & Soares, Lda., empresa que viria a 
tornar-se um grupo industrial de sucesso no sector das 
indústrias de moagem e massas, hoje CEREALIS.
A Fundação Casa da Música felicita a CEREALIS 
pelo seu centenário e agradece o contributo que tem 
prestado à Casa da Música. 



The Gold Rush – A Quimera do Ouro
CINE-CONCERTO

Charles Chaplin filme (1925)
Charles Chaplin música (1941)
Timothy Brock arranjo para interpretação ao vivo (2006-07)

Duração: 96 minutos sem intervalo

Maestro Jayce Ogren  
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/317245487
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Alasca em plena febre do ouro. Soldados da 
fortuna de todo o mundo convergiam na região, 
e o pequeno vagabundo Charlie está no centro 
da acção à procura de ouro. Depois de muitos 
desapontamentos, perigos e privações, e 
tendo-se afirmado perante a brutalidade de 
outros garimpeiros, a sua persistente busca 
por riqueza e felicidade é recompensada.

Muitas cenas de A Quimera do Ouro perma-
necem inesquecíveis. As duas mais famosas 
são o banquete com a bota cozida e a “Oceana 
roll dance” (com garfos e pão). Embora Roscoe 
“Fatty” Arbuckle tenha sido o primeiro a filmar 
este tipo de dança, a interpretação de Chaplin 
continua insuperável. Comentadores da época 
descreveram como os aplausos desvairados 
do público, na estreia em Berlim, fizeram o 
projeccionista parar o filme, voltar atrás e repe-
tir a cena.

A Quimera do Ouro é o primeiro filme de 
Chaplin a que ele próprio regressou, mais 
tarde, para escrever a música. Composta 
para a remontagem do filme de 1942, sublinha 
de forma brilhante as cenas de comédia física. 
Introduz profundidade dramática, vivacidade 
e romantismo exacerbado com a graça de um 
bailarino, enquanto as ocasionais sonoridades 
sinfónicas prestam tributo a Wagner, Tchaiko-
vski e Rimski-Korsakoff.

Charles Chaplin fez The Gold Rush a partir 
das fontes mais improváveis de comédia. A 
ideia inicial surgiu enquanto via imagens em 
estereoscópio da febre do ouro de Klondike 
(Noroeste do Canadá), em 1896, e chamou-
-lhe particular atenção a imagem de uma fila 
interminável de garimpeiros serpenteando pelo 
Passo de Chilkoot, a porta de entrada para a 
região do ouro. Ao mesmo tempo, leu por acaso 
um livro sobre o Desastre da Expedição Donner 
de 1846, quando um grupo de imigrantes, preso 
na neve na Serra Nevada, teve de comer o seu 
próprio calçado e os cadáveres dos seus cama-
radas. Chaplin – provando a sua crença de 
que a tragédia e o ridículo nunca estão muito 
distantes – decidiu transformar estas histó-
rias de provação e horror em comédia. A sua 
familiar personagem do vagabundo tornou-se 
um garimpeiro, juntando-se à massa de bravos 
optimistas e enfrentando o frio, a fome, a soli-
dão e a incursão ocasional de um urso pardo. A 
ideia tomou forma muito mais rapidamente do 
que lhe era habitual: foi a única das suas gran-
des comédias de cinema mudo que começou 
a filmar com o argumento já terminado. Apenas 
dois meses após a estreia do seu filme anterior, 
A Woman of Paris, já tinha registado um guião 
(intitulado provisoriamente The Lucky Strike) 
e encomendado a construção dos cenários ao 
seu estúdio.

DAVID ROBINSON
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“Um aspecto feliz do cinema sonoro era o facto 
de me permitir controlar a música, então eu 
próprio a compunha. Tentei escrever música 
elegante e romântica para enquadrar as minhas 
comédias, contrastando com a personagem 
do vagabundo, porque a música elegante dava 
uma dimensão emocional às minhas comédias. 
Os arranjadores raramente compreendiam 
isso. Queriam que a música fosse divertida, 
mas eu explicava-lhes que não queria compe-
tição, queria que a música fosse um contra-
ponto de solenidade e encanto, para exprimir 
sentimento sem o qual, de acordo com Hazlitt, 
uma obra de arte está incompleta. (…) Depois de 
colocar música num ou dois filmes, comecei a 
olhar para a partitura de orquestra com um olho 
profissional e a perceber se uma composição 
estaria sobre-orquestrada. Se eu visse muitas 
notas nos metais e nas madeiras, dizia: ‘há 
muito preto nos metais’ ou ‘as madeiras estão 
muito carregadas.’ Não há nada mais aventu-
reiro e excitante do que ouvir as melodias que 
compomos tocadas, pela primeira vez, por uma 
orquestra de 50 músicos.”

CHARLIE CHAPLIN

 “Nunca conheci um homem que se dedicasse 
tão completamente a um ideal de perfeição 
como Charlie Chaplin. (…) Ficava constante-
mente pasmada com a sua atenção aos deta-
lhes, a sua sensibilidade para a frase musical 
exacta ou o andamento certo para exprimir o 
estado de espírito que pretendia.”

MEREDITH WILLSON

(arranjadora de Charlie Chaplin)
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Esta banda sonora contém aquilo de que mais 
gosto na escrita de Chaplin. É espantosamente 
livre e, para os meus ouvidos, uma das parti-
turas mais profundas e sombrias. Diz também 
muito sobre o que era Chaplin como composi-
tor em 1942. Tinha escrito a música para The 
Great Dictator (O Grande Ditador) dois anos 
antes, e só cinco anos mais tarde compo-
ria Monsieur Verdoux (O Barba Azul). Daqui 
podemos presumir que, sem a pressão de um 
prazo, essa disponibilidade de tempo dada ao 
compositor de cinema é um enorme estímulo 
no sentido do pormenor e da subtileza. E esta 
partitura é sintomática daquilo que um compo-
sitor pode fazer quando lhe é dado tempo.

Quando saiu A Quimera do Ouro, em 1925, 
faltavam seis anos para Chaplin tentar compor 
a sua primeira banda sonora completa: City 
Lights (Luzes da Cidade). A compilação de 
partituras de 1925 (por Carli Elinor e Chaplin, 
hoje preservada nos arquivos de Chaplin em 
Montreux) foi usada para acompanhar as 
exibições iniciais, até o filme deixar de ser 
programado com frequência após o advento 
do cinema sonoro. Depois de estar em circu-
lação durante 17 anos (e só cinco durante a 
era dos teatros de cinema mudo), o filme foi 
remontado em 1942 com a música que hoje 
lhe associamos.

Composta com a ajuda do pianista/arran-
jador Max Terr, um músico da MGM, a partitura 
de 1942 foi escrita para servir como base musi-
cal narrativa para a voz dramatizada de Chaplin 
no lugar dos intertítulos. Originalmente, claro, a 
música não foi pensada em nenhum momento 
para servir um propósito tão elevado como o 
de ser o único meio de contacto auditivo com 
o público. Mas com tanto cuidado no porme-
nor, não foi preciso um grande salto para deci-

dir trazer a banda sonora para a frente sob a 
forma de uma interpretação ao vivo.

Quando Chaplin trabalhava ao piano 
(como o demonstram as gravações privadas 
de quando compunha, realizadas entre 1952 
e 1969), concentrava-se em primeiro lugar na 
estrutura melódica e na progressão de acor-
des, sem se preocupar com a métrica. Para 
Chaplin, o tema aparecia primeiro, a métrica 
depois. Isto poderá ser porque, como compo-
sitor avidamente não convencional, se libertava 
da servidão metronómica e compunha apenas 
como ouvia na sua cabeça. Os 10 compassos 
de abertura de A Quimera do Ouro, por exem-
plo, têm nada menos do que quatro mudanças 
de compasso, e no entanto flui tão natural-
mente como uma qualquer peça escrita num 
simples 4/4.

Tal como na maior parte da obra de Chaplin, 
a música tem como função primordial servir 
as imagens. A sua preocupação era que a 
música não fosse apenas apropriada, mas 
que imprimisse à cena aquilo que esta exigia. 
Sim, na banda sonora deste filme há música de 
tempestade, luta, amor, dança. Mas há também 
música escrita meticulosamente para solu-
ços, fome, sono, comida, alucinações, lutas de 
bolas de neve, suspeições, indignidade, orgu-
lho e indiferença.

Esta partitura inclui as habituais marcas 
registadas de Chaplin: as passagens de cordas 
sombrias e melancólicas, solos coloridos de 
oboé e fagote, a omnipresente harpa e força 
bruta nos metais. Mas, neste caso, a escrita 
caracteriza-se mais por uma exposição fluente 
de expressão e movimento, e os estados de 
espírito e de temperamento podem mudar a 
qualquer momento.

Uma das primeiras cenas, em que o vaga-
bundo se depara com a cabana no meio de 
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uma tempestade, é um claro exemplo deste 
tipo de escrita. Começa com sopros vocife-
rantes submergindo violentamente a pequena 
cabana dentro da qual está o igualmente 
violento fora-da-lei Black Larson (música da 
tempestade). Quando o vagabundo-garim-
peiro tenta chegar à porta, fica soterrado 
sob uma camada de neve que cai do telhado 
(glissando orquestral). Alarmado pelo ruído 
(motivo em tercina), Larson vai à janela inves-
tigar (tercinas descendentes no fagote e nos 
violoncelos) enquanto o vagabundo se recom-
põe e procura a porta (padrão descendente 
em staccato com sopros). Suspeitando que 
sejam os agentes da lei, Larson pega na sua 
espingarda e esconde-se rapidamente atrás 
da porta (trompas com surdina, violoncelos 
e contrabaixos). O vagabundo entra na espe-
rança de ter encontrado um refúgio numa 
barraca abandonada, mas logo encontra um 
cão solitário deitado debaixo da cama (neste 
momento, aparece pela primeira vez a passa-
gem de cordas recorrente evocativa da soli-
dão). Quando se senta para esperar pelo fim 
da tempestade, as paredes da frágil barraca 
começam a ceder à força do vento (trilos das 
cordas) até se abrir um orifício da porta (som 
do woodblock) e o vento soprar o seu chapéu 
para o outro lado da sala (padrão rápido de 
cordas, trompas com surdina), aterrando num 
monte de neve (piccolo, oboé). Aborrecido, 
levanta-se para o recuperar (clarinete solo 
em 6/8) e descobre um pedaço de carne que 
começa instantaneamente a devorar (reca-
pitulação da passagem das cordas). Larson 
aparece por detrás da porta (motivo da tercina 
suavizado) e vê o vagabundo a comer, o que o 
deixa enraivecido (violoncelos, contrabaixos). 
Batendo a porta (motivo da tercina modulado), 
grita ao vagabundo (sforzando orquestral) e 

pergunta-lhe o que faz ali (motivo da tercina 
em staccato). O vagabundo responde (clari-
nete solo) e Larson ordena-lhe que saia (sfor-
zando orquestral). O vagabundo cede, deixa 
cair o chapéu (piccolo, pizzicato de cordas) e 
volta-se para sair.

Ao longo desses dois minutos, a música 
muda de temperamento e de métrica mais de 
20 vezes, resultando numa narração perfeita-
mente sincronizada que parece fluir sem qual-
quer esforço. São exemplos como este que 
tornam as bandas sonoras de Chaplin únicas 
na sua subtileza e timing, quando compara-
das com outros filmes. Foi Tempos Modernos 
que introduziu este tipo de composição para 
cinema mudo, mas foi com A Quimera do Ouro 
que ela chegou ao auge.

Há também uma considerável quantidade 
de citações na partitura, como era prática 
habitual na época. Embora a maior parte dos 
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compositores de cinema citem música de 
alguma forma conhecida pelo público geral, 
de modo a expor um significado específico 
por detrás da escolha (Chostakovitch usa o 
Can-can de Offenbach com o significado de 
degradação e perversidade da burguesia pari-
siense em A Nova Babilónia de Kozintsev e 
Trauberg (1929). Também Chaplin cita música 
orquestral bem conhecida de Rimski-Korsakoff, 
Tchaikovski e canções populares como Comin’ 
thro the Rye, Bonnie, The Bonnie Banks of Loch 
Lomond e For He’s A Jolly Good Fellow.

Contudo, Chaplin cita mais frequente-
mente, e com grande efeito, 12 compassos de 
uma curta miniatura para piano de Johannes 
Brahms, das suas Peças para piano op. 118: a 
Romanze em Fá maior. Transcrita para cordas, 
a passagem é usada tanto nos momentos 
mais alegres como nos mais tristes do vaga-
bundo. Não sabemos como ele encontrou 
esta obra, mas é claro porque a escolheu para 
A Quimera do Ouro. Funciona maravilhosa-
mente como passagem carregada de emoção, 
terna e melancólica, e pode ser interpretada 
de variadas formas. A sua primeira aparição 
significativa dá-se aos 30 minutos, quando o 
vagabundo vê Georgia pela primeira vez no 
salão de baile, estendendo a mão carinhosa-
mente na sua direcção. Sem mudanças de 
andamento ou carácter da música, a passagem 
toma um significado completamente diferente 
quando o vagabundo percebe que ela está feliz 
por ver o indivíduo atrás de si, momento em que 
ela passa ao seu lado. Nestes 5 compassos, a 
música começa por surgir como um gesto 
brilhante e caloroso, e acaba por se tornar num 
outro gesto, de rejeição e solidão, transformado 
pela intenção das personagens. Um compo-
sitor menos capaz teria levado a cena abaixo 
talvez com um solo bizarro de trompete com 

surdina imediatamente após a mudança da 
expressão facial do vagabundo. Chaplin tinha, 
contudo, um ouvido apurado para música que 
retratava a aspereza dos humores, sabendo 
que os três acordes descendentes finais que 
concluem a linha melódica trariam àquele 
momento exactamente o que era necessário, 
traduzindo um delicado engano.

Em 1992, a decisão de recriar a versão muda 
de A Quimera do Ouro foi tomada pelos herdei-
ros de Chaplin e levada a cabo pelos talento-
sos Kevin Brownlow e David Gill, da Photoplay 
Productions, em Londres. Foi então deci-
dido usar a música de 1942 para o acompa-
nhamento, sendo contratado Carl Davis para 
fazer o arranjo da partitura, adaptando-a à 
mesma recriação. Foi esse o arranjo usado até 
há pouco tempo nas exibições do filme com 
música ao vivo.

Agradeço a generosidade da Associação 
Chaplin e de Kate Guyonvarch, que não apenas 
me forneceram todas as partituras originais 
e manuscritos de Montreux, como também 
uma cópia digital da gravação original óptica 
da banda sonora. Trabalhei zelosamente no 
restauro da partitura de A Quimera do Ouro a 
partir do Outono de 2006.

Tal como em todos os meus restauros para 
actuações ao vivo com filmes de Chaplin, foi 
minha intenção recorrer directamente aos 
manuscritos originais das partituras e das 
partes. Durante 9 meses tentei reconstituir 
toda a informação musical possível, já que 
houve muitas alterações, escritas e não escri-
tas, até ao momento da gravação, em Novem-
bro de 1941. Como habitualmente, a minha 
principal fonte de informação foram as partes 
individuais dos músicos da orquestra, e não a 
partitura completa, já que esta não continha 
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indicações de mudanças feitas durante os 
ensaios. Em todas as secções, em todas as 
8 bobines, algum tipo de alteração fora feita 
por Chaplin ou Terr, sendo depois apontada à 
mão nas partes dos instrumentistas na altura 
da gravação. Estas indicações têm um valor 
inestimável e só elas permitem que chegue-
mos a uma sonoridade próxima daquela que 
Chaplin pretendia.

Algumas destas alterações eram mínimas 
(arcadas das cordas), outras não (passagens 
inteiras suprimidas). Em muitas ocasiões, a 
reorquestração foi tão profunda que mudou 
profundamente o significado da música e, 
consequentemente, o seu impacto. Foram 
também incluídos certos instrumentos que 
não estão indicados na partitura completa, ou 
na do maestro, embora apareçam nas partes 
e na gravação. Por exemplo, a dado momento 
a parte da 7ª estante dos violinos tem escrito 
a lápis “take accordion”, na altura em que o 
violinista (que aparentemente sabia tocar 
acordeão) põe o seu instrumento de lado e 
toca a passagem em acordeão, juntamente 
com os restantes violinos, lendo a partir da 
parte do piano que estava colada às costas 
da sua parte para violino. Este pormenor deu 
à cena de baile um sabor definitivamente 
mais rústico, acrescentando-lhe um toque 
singularmente chaplinesco.

Em alguns casos, as partes acrescenta-
ram enigmas em vez de os resolver. Na parte 
da percussão aparecem duas letras, “sp”, na 
margem superior de um motivo de wood-
block. Este enigma foi resolvido quando, 
após uma análise intensa desta passagem na 
banda sonora de 1942, percebi que um dos 
dois percussionistas, ad lib, tocava um solo 
de colheres (spoons) sublinhando o violino 
que acompanhava a cena dos dois velhotes 

dançando na Noite de Ano Novo. Isto dava à 
música uma agilidade vacilante que não pode-
ria imaginar ser produzida de qualquer outra 
forma. Não o teria descoberto sem a combina-
ção entre as partes com apontamentos a lápis 
e a cópia óptica da banda sonora.

A dimensão original da orquestra era de 41 
instrumentistas: piccolo, 2 flautas, oboé, corne 
inglês, 3 clarinetes, clarinete alto, clarinete 
baixo, fagote, 2 trompas, 2 trompetes, 2 trom-
bones, tuba, piano, celesta, harpa, acordeão, 
percussão e cordas. A partir de cada uma das 
partes, da partitura completa, da partitura do 
maestro, da gravação e dos primeiros esboços 
originais de Chaplin e Terr, espero ter conse-
guido um resultado tão próximo quanto possí-
vel dos ouvidos de Chaplin.

TIMOTHY BROCK

Tradução: Fernando P. Lima
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Jayce Ogren direcção musical

Com crescente sucesso no repertório sinfónico 
e operático, Jayce Ogren tem sido considerado 
um dos melhores jovens maestros surgidos nos 
Estados Unidos recentemente. 

No Verão passado colaborou com o Festi-
val de Brevard e dirigiu a Filarmónica de Hong 
Kong. Estreou-se à frente da Orquestra de São 
Francisco na 81º edição do Festival Stern Grove, 
com obras de Dvořák, Beethoven (Concerto 
para piano n.º 4 com Adam Golka) e Sibe-
lius (Sinfonia n.º 2). Na temporada de 2018/19, 
apresenta -se com as Sinfónicas de Edmonton, 
Santa Rosa, Dallas, Omaha e Spokane. Dirige 
um concerto integrado na série Pops Concert 
da Sinfónica de Portland e três cine-concertos: 
The Gold Rush de Chaplin, com a Sinfónica do 
Porto Casa da Música; ET de John Williams 
no Civic Center Music Hall de Oklahoma; e 
Voyage of Time de Terrence Malick na Wordless 
Music Series da Howard Gilman Opera House 
(Brooklyn Academy). 

Nas temporadas passadas regressou à 
Orquestra do Centro de Artes de Ottawa e às 
Sinfónicas de Colorado, Dallas, Indianópolis e 
Edmonton. Estreou-se em dois cine-concer-
tos: The Voyage of Time de Terrence Malick no 
Festival de Melbourne, com a Sinfónica e Coro 
de Melbourne; e West Side Story de Bernstein, 
com a Filarmónica de Hong Kong.

A sua longa colaboração com a Orches-
tra 2001 – colectivo aventureiro com intérpre-
tes virtuosos que procuram envolver o público 
através de concertos emocionantes, com 
parcerias comunitárias em Filadélfia e noutras 
cidades – incluiu versões encenadas de Eight 
Songs for a Mad King no Philly Fringe Festival e 
Slide de Steve Mackey no Sound Kitchen (Prin-
ceton) e no National Sawdust (Brooklyn). Com 

a mesma orquestra dirigiu a estreia mundial 
de Yellow Shark de Frank Zappa. Na cidade de 
Filadélfia, coordenou a Symphony for a Broken 
Orchestra, em Dezembro de 2017, uma obra 
escrita por David Lang para instrumentos parti-
dos – alguns dos 400 encontrados nas esco-
las da cidade. Foi tocada por instrumentistas 
profissionais, estudantes e professores do 
Curtis Institute – cerca de 350 músicos distri-
buídos pela periferia da 23rd St. Armory. Após 
a execução da peça, os instrumentos foram 
reparados e devolvidos às escolas para utili-
zação futura.

No domínio da ópera, Jayce Ogren dirigiu a 
estreia mundial de Shalimar the Clown de Jack 
Perla, para a Ópera de St. Louis, a estreia norte-
-americana de Prima Donna de Rufus Wainwri-
ght, Turn of the Screw de Britten, A Flauta 
Mágica de Mozart, A Quiet Place de Bernstein, 
Mosè in Egitto de Rossini, entre outros.

Tem conquistado uma notável reputação 
na música contemporânea – dirigiu o Ensem-
ble Intercontemporain em Paris, projectos com 
o ICE (International Contemporary Ensemble) 
no Lincoln Center, no festival Wien Modern e no 
Miller Theatre da Universidade de Columbia. 
Dirigiu todas as apresentações da produção 
de Basil Twist d’A Sagração da Primavera com 
o New York City Ballet no White Light Festival 
(Lincoln Center).

As obras de Jayce Ogren têm sido toca-
das no Conservatório Real de Música da Dina-
marca, no Breved Music Center e na American 
Choral Directors Association Conference. A 
sua Symphonies of Gaia tem sido interpretada 
por ensembles de todo o mundo.



Violino I
Zofia Wóycicka
Andrew Bernardi*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Roumiana Badeva
Maria Kagan
Vladimir Grinman
José Despujols
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Diogo Coelho*

Violino II
Nancy Frederick
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Lilit Davtyan
Francisco Pereira de Sousa
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Ana Luísa Carvalho*
José Sentieiro
Jean Philippe Passos*

Viola
Francisco Regozo*
Anna Gonera
Francisco Moreira
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers
Biliana Chamlieva
Emília Alves
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Hazel Veitch

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Joel Azevedo
João Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Dawid Seidenberg
Rui Pedro Alves*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados
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