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enquanto vivia na Suíça, viria a escrever música
para os seus filmes do período entre 1918 e
1923, processo que ficou registado em muitas
fitas de áudio que integram o arquivo familiar
da família Chaplin.

Luzes da Cidade
ou a música no cinema mudo
“O que é bom e extremamente interessante
é a forma como o Sr. Chaplin usa a música
nos seus filmes. Essa abordagem é bem clara
a partir de Luzes da Cidade, a sua primeira
película sonora. A sua maneira de integrar a
música com fotografia animada é admitir os
elementos auditivos como co‑estrelas dos
elementos visuais e poéticos no efeito unifi‑
cado final.”

O cinema é uma arte marcante do século XX.
Os processos através dos quais se fixaram
imagens em movimento num suporte fotográ‑
fico contribuíram para definir a nossa percep‑
ção do mundo e transformaram os nossos
sentidos. Dessa forma, emergiu uma nova
cultura da visualidade. Na mesma época, a
gravação sonora e a radiodifusão emergiram
como formas de entretenimento. O cinema
sonoro resultou da confluência dessas tecno‑
logias e transformou profundamente a nossa
forma de ver o mundo. O animatógrafo foi criado
por vários inventores no final do século XIX e foi
encarado como uma curiosidade, mas rapida‑
mente se estabeleceu como forma de entrete‑
nimento. As primeiras sessões baseavam‑se
na projecção de filmes de curta duração por
empresários itinerantes em espaços adap‑
tados. Por vezes, os filmes eram incluídos em
espectáculos de variedades, assegurando
um entretenimento variado e apelativo para o
público. Contudo, foi com a criação da longa
‑metragem de ficção que o animatógrafo se
estabeleceu como entretenimento autónomo.
Numa primeira fase, os filmes eram exibidos em
condições precárias. A proliferação de salas
de cinema nas primeiras décadas do século
XX espelha a sua integração nas actividades
de lazer das pessoas. Os espaços à disposição
do público variavam de acordo com a localiza‑
ção, a programação e as possibilidades econó‑
micas das pessoas. Alguns cinemas de bairro
eram destinados às classes populares e projec‑
tavam reprises, contrastando com os cinemas
de estreia, localizados nas zonas nobres das

Esta afirmação do compositor americano
Virgil Thomson dá o mote para a apreciação
da música em Luzes da Cidade, um filme sem
diálogos realizado no período de ascensão do
cinema sonoro. Charlie Chaplin (1889‑1977),
o seu realizador e protagonista, manteve uma
relação complicada com os filmes falados.
Numa entrevista de 1929 à revista Motion
Picture referiu que abominava o cinema sonoro:
“Os filmes falados estão a estragar a arte
mais antiga do Mundo – a arte da pantomina.
Estão a destruir a grande beleza do silêncio.
Estão a derrotar o significado do ecrã.”
Sendo uma grande estrela do cinema mudo,
criadora de uma personagem famosa por não
usar o diálogo, essa visão é compreensível.
A entrevista data do período em que Luzes
da Cidade se encontrava em produção, atra‑
vessado pelo despoletar da Grande Depres‑
são. Num momento de intensa transformação
social e cultural, Chaplin tentou conciliar o
cinema mudo com a nova tecnologia de som
controlando o acompanhamento sonoro dos
seus filmes mudos, como Luzes da Cidade ou
Tempos Modernos. Nos últimos anos de vida,
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cidades e cuja arquitectura e decoração asso‑
ciavam sofisticação e modernidade a conforto.
As empresas cinematográficas tentaram
desenvolver estratégias para melhor comu‑
nicar com o público. Em alguns casos, eram
contratados actores para narrar os filmes e
recriar os diálogos atrás da tela. A projecção
podia ser acompanhada por música e efei‑
tos sonoros, que dependiam do capital dispo‑
nível e do perfil do cinema. Pequenas salas
dispunham de um pianista ou de um funcio‑
nário que operava um piano mecânico, vulgo
pianola. Noutras, a música era assegurada
por um órgão de teatro, um instrumento eléc‑
trico desenvolvido para esse fim. As salas
mais prestigiadas recorriam frequentemente
a um conjunto de câmara ou a uma orques‑
tra, que actuava durante o filme e preenchia
os tempos mortos e os intervalos, interpre‑
tando peças originais ou trechos adaptados.
Em alguns filmes, as produtoras enviavam listas
de sugestões, relacionando a música com as
cenas a projectar. Grande parte dessa música
já existia, mas os realizadores podiam contra‑
tar compositores e arranjadores para realizar
essa tarefa. O próprio Chaplin teve um grande
envolvimento com a música dos seus filmes a
partir da década de 20. Em alguns casos, selec‑
cionava música para os acompanhar. Noutros,
criava os temas musicais, que eram gravados e
editados aquando das estreias, maximizando
o sucesso de ambos os formatos.
O desenvolvimento do microfone e dos alti‑
falantes a partir da década de 20 tornou possí‑
vel a captura, manipulação e difusão do som
de uma forma mais controlada. Assim, a asso‑
ciação entre som e imagem tornou‑se mais
eficaz, abrindo caminho ao cinema sonoro.
Inicialmente, o som dos filmes era gravado em
disco, como no caso do Vitaphone, sistema
introduzido pela Warner Brothers em 1926.

Esse sistema foi adoptado em filmes inova‑
dores como The Jazz Singer, um marco na
história do cinema sonoro. Os seus principais
concorrentes eram os sistemas em que o som
era armazenado na própria fita, como o Movie‑
tone. O Movietone foi comprado pela Fox Film
Corporation, um dos principais concorren‑
tes da Warner, e o sistema som‑em‑filme foi
largamente adoptado pela indústria no final
da década de 20.
A disseminação dos filmes sonoros a partir
da segunda metade da década de 1920 trans‑
formou profundamente o mercado de entrete‑
nimento. Ao contrário de outras actividades, a
mecanização não tornou o trabalho dos músicos
de cinema mais rotineiro nem os substituiu por
mão‑de‑obra menos especializada. Contudo, a
extinção das orquestras reduziu muitos postos
de trabalho. Essa tendência acentuou‑se com
a rápida adesão do público à nova forma de
espectáculo. Escrevendo na edição de 21 de
Maio de 1932 da revista Cinema (um periódico
portuense com sede na Rua do Bonjardim),
Alberto Armando Pereira refere que:
“Afinal, parece que o público se adaptou facil‑
mente ao sonoro. É certo que a questão da
linguagem desgostou muitos espectadores,
que afugentou alguns outros. Mas o que é facto
é que um bom fonofilme agrada hoje como
agradava outrora um bom filme silencioso.”
Um cinema sem falas, em que predomi‑
navam a gestualidade e as expressões faciais
dos actores, foi cedendo lugar a uma estética
centrada no diálogo. Isso gerou alguma animo‑
sidade em certas personalidades do cinema
mudo. Durante a rodagem de Luzes da Cidade,
Chaplin chegou a afirmar: “Os meus filmes serão
sempre mudos.” Daí o subtítulo provocador do
filme, uma “comédia‑romance em pantomina”.
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Chaplin nasceu em Londres, numa família de
cantores de music‑hall. Contactou desde cedo
com o mundo do espectáculo, apresentando
‑se como bailarino e cantor. Artista multifa‑
cetado, aprendeu a tocar violino e violoncelo
e integrou a companhia de comédia de Fred
Karno. Essa troupe deslocou‑se aos Estados
Unidos da América, onde Chaplin se fixou.
Depois do sucesso alcançado nos palcos,
dedicou‑se ao cinema a partir de 1913. O
sucesso foi fulminante, tendo rapidamente
acumulado funções de realizador, produtor,
actor e argumentista dos seus próprios filmes.
Foi proprietário de estúdios e, em 1919, fundou,
com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D. W.
Griffith, a United Artists, uma companhia cine‑
matográfica que salvaguardava o interesse dos
seus fundadores num período de concentração
da indústria em grandes estúdios.
Luzes da Cidade foi produzido pela United
Artists. A sua rodagem durou cerca de dois
anos e custou cerca de um milhão e meio de
dólares, o que revela o grande investimento
de Chaplin no cinema mudo. Na altura, este
alimentava o sonho de fundar um estúdio para
a revitalização desse género cinematográ‑
fico. O seu perfeccionismo e necessidade de
controlo são revelados na edição de Inverno
de 1935 de Cinema Quarterly:

da época elogiaram‑no, mas não o considera‑
ram uma ameaça real ao cinema sonoro. Foi a
primeira longa‑metragem sonora de Chaplin em
que este idealizou a música.
“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 aventureiro
e excitante do que ouvir as melodias que
compomos tocadas, pela primeira vez, por
uma orquestra de 50 músicos.”
O trabalho em Luzes da Cidade foi reali‑
zado em parceria com Arthur Johnston, que
dominava as convenções do cinema mudo e
dos musicais, tendo trabalhado como pianista
acompanhador e director musical das peças
de Irving Berlin apresentadas na Broadway. A
partitura foi orquestrada e dirigida pelo jovem
Alfred Newman, que se veio a tornar uma refe‑
rência maior na música para filmes, tendo rece‑
bido nove Óscares. De acordo com a crítica à
estreia do filme, publicada no The New York
Times a 7 de Fevereiro de 1931, “há momentos
em que as notas servem quase como palavras”.
No concerto de hoje, a música será interpretada
ao vivo, numa recriação da partitura elaborada
por Timothy Brook, grande especialista musical
da filmografia chapliniana, em 2004.
A composição para filmes mudos envol‑
via a criação de trechos, chamados cues, que
acompanhavam a acção. Por exemplo, Chaplin
associou a canção de José Padilla La violetera
à protagonista feminina. Contudo, essa haba‑
nera nem sempre é usada na presença da
personagem, tendo, por vezes, um papel evoca‑

“Chaplin filma entre cinco a vinte e cinco
takes por cena. Em Luzes da Cidade, trezen‑
tos mil pés de filme [91.440m] foram gastos
para os sete mil e quinhentos pés [2.286m]
projectados na tela. Chaplin faz a sua própria
montagem. Ele corta, literalmente, o filme
peça a peça na sala de montagem.”
Estreado em Janeiro de 1931, Luzes da
Cidade foi um dos filmes mais reconhecidos
e bem‑sucedidos do realizador. Os periódicos
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tivo. A canção não foi originalmente creditada,
o que desencadeou um processo judicial entre
Padilla e Chaplin. Na sua autobiografia, o reali‑
zador refere ter composto “música elegante
e romântica para enquadrar as comédias em
contraste com a personagem do Vagabundo.
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.” Assim, a
música contrastava com os clichés da época,
nos quais a comicidade de acção deveria ser
enfatizada pela música.
Luzes da Cidade é um filme mudo que
Chaplin realizou como forma de apresentar a
superioridade estética deste género em relação
ao sonoro. Contudo, inseriu nele algumas refe‑
rências à nova cultura do som, como a presença

do microfone no discurso dos políticos no início
do filme e de um gramofone na casa da florista.
Paralelamente, a descontinuidade temporal da
acção é marcada pelo toque de sinos.
A edição de 21 de Maio de 1932 da revista
Cinema atribui um grande destaque a Luzes
da Cidade, publicando a sua sinopse. O início
do filme retrata a inauguração de uma estátua.
Nesta sequência, a voz do político e de uma
mulher do público são retratadas pelas infle‑
xões de um kazoo, emulando jocosamente o
cinema sonoro. As fanfarras e o hino dos Esta‑
dos Unidos da América caracterizam a sole‑
nidade do acto, estragada pela presença do
Vagabundo (Charlie Chaplin) que dormia na
estátua. (O primeiro filme que incluía o Vaga‑
bundo data de 1913; logo, o protagonista de
Luzes da Cidade era já um velho conhecido
do público.) Posteriormente, o Vagabundo
deambula pela rua ao som de uma valsa,
7
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enquanto dois ardinas lhe pregam partidas.
Nesse passeio, o protagonista encontra uma
florista (Virginia Cherrill), que constata ser invi‑
sual. Entretanto, passa uma limusina, fazendo a
florista crer que o seu cliente rico tinha partido.
À noite, o Vagabundo impede o suicídio de
um milionário alcoolizado (Harry Myers), que o
leva para a sua mansão. Nesta passagem, os
cortes narrativos são acompanhados e enfa‑
tizados pela tensão e distensão na música. O
milionário e o Vagabundo deslocam‑se a um
clube nocturno, onde se dão algumas peripé‑
cias. A apresentação de bailarinos profissio‑
nais, representando marginais no espectáculo
do clube, causa alguma estranheza ao Vaga‑
bundo, desconhecedor das convenções desses
espaços. A cena é pontuada pela dança frené‑
tica ao som da jazz‑band, reflectindo o espírito
hedonista da época. Na manhã seguinte, regres‑
sam de carro à mansão enquanto a florista se
desloca para a sua banca. Um dos momentos

musicais mais delicados ocorre quando o Vaga‑
bundo compra todas as flores com o dinheiro
do milionário e a florista fala com a sua avó
(Florence Lee) sobre o benfeitor, que crê ser
um cliente rico. Regressado à mansão, o milio‑
nário não reconhece o Vagabundo e ordena a
sua expulsão. Mais tarde, e de novo alcoolizado,
o milionário volta a reconhecer o Vagabundo.
Convida‑o para uma festa na sua casa, onde se
ouve música latino‑americana. Um dos momen‑
tos mais cómicos do filme ocorre quando os
soluços do Vagabundo são convertidos em
sons de apito, remetendo para as convenções
sonoras do cinema mudo. Na manhã seguinte, o
milionário torna a mandar embora o Vagabundo.
O Vagabundo encontra um médico a exami‑
nar a florista e decide angariar dinheiro para a
sua amada, tornando‑se varredor. No aparta‑
mento desta, lê um aviso de despejo e a notí‑
cia de um médico capaz de curar a cegueira.
Regressado ao trabalho, é despedido por ter
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chegado atrasado. A comicidade da cena
é enfatizada pela simulação do discurso do
capataz com bolhas de sabão. A maneira do
Vagabundo angariar dinheiro é através da
participação num combate de boxe combi‑
nado em que os competidores acordaram divi‑
dir o prémio. Todavia, o adversário é substituído
por um boxeur que, após uma das sequências
mais divertidas da história do cinema, o coloca
KO. Posteriormente, o Vagabundo reencontra o
milionário, que lhe dá mil dólares para a florista.
Nessa altura já se encontravam dois ladrões na
mansão, que perpetram um roubo e fogem. As
culpas recaem sobre o Vagabundo, que é preso
após entregar o dinheiro à protagonista.
O filme termina com o Vagabundo regres‑
sado da prisão. Não encontra a banca da
florista, pois esta tinha aberto uma loja com a
avó. Mais tarde, tenta apanhar uma violeta na
sarjeta em frente a uma loja e logo reconhece
a florista. Esta, que tinha recuperado a visão,
não identifica o benfeitor, mas oferece‑lhe uma
flor fresca e uma moeda. Quando se tocam,
ela constata que o homem que a ajudou era o
Vagabundo, e o filme termina com esse encon‑
tro comovente, baseado não na imagem nem
no som, mas no tacto. “You can see now?”

tos em Filadélfia, no Swarthmore College e na
digressão asiática anual da orquestra.
Jayce Ogren começou a presente tempo‑
rada colaborando com as Sinfónicas do Utah
e Colorado e com o Festival de Brevard, tendo
dirigido Prima Donna de Rufus Wainwright
no Festival de Jazz de Montréal – uma ópera
que estreou em Nova Iorque e gravou para a
Deutsche Grammophone com a BBC Sinfonia.
É também convidado da Sinfónica de Prince‑
ton e da Orquestra Sinfónica Casa da Música,
regressando à Sinfónica de Indianápolis.
Da temporada passada destaca‑se a
actuação em Paris com o Ensemble intercon‑
temporain e concertos com as Sinfónicas de
Indianápolis, Colorado, Edmonton e Victoria.
Dirigiu cine‑concertos com West Side Story de
Bernstein (Sinfónicas de Pittsburgh e Dallas) e
Home Alone (Sinfónica do Utah).
No Verão de 2016 dirigiu a estreia mundial
de Shalimar the Clown de Jack Perla, para a
Ópera de St. Louis, e regressou ao Festival de
Brevard. Foi convidado a repetir colaborações
bem‑sucedidas com as Sinfónicas de Colorado
e Utah e com o Festival de Deer Valley.
Natural do Estado de Washington, Jayce
Ogren concluiu o Mestrado em Direcção no
New England Conservatory, realizando depois
uma pós‑graduação no Royal College of Music
em Estocolmo, com uma bolsa Fulbright, onde
estudou com o lendário Jorma Panula. Foi
Maestro Assistente da Orquestra de Cleve‑
land, dirigida por Franz Welser‑Möst, e Director
Musical da New York City Opera, onde dirigiu
Turn of the Screw de Britten, Mosé in Egitto
de Rossini e a aclamada produção de A Quiet
Place de Leonard Bernstein.
Jayce Ogren é um triatleta premiado, tendo
recentemente completado a Maratona de
Boston 2016. Vive em Brooklyn, Nova Iorque.

JOÃO SILVA, 2017

Jayce Ogren direcção musical
Com crescente sucesso no repertório sinfónico
e operático, Jayce Ogren está a construir uma
reputação como um dos melhores jovens maes‑
tros emergentes dos Estados Unidos nas últimas
temporadas. No início da temporada 2016/2017,
assumiu o cargo de Director Artístico da Orches‑
tra 2001, formação que dirige em vários concer‑
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Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, e
ainda no Auditório Gulbenkian.
As temporadas recentes da Orquestra
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e Prokofieff e dos
Concertos para piano e orquestra de Beetho‑
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos
prestigiados prémios Victoires de la musique,
em França. Em 2013 foram editados os concer‑
tos para piano de Lopes‑Graça, pela Naxos, e
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco‑
lha dos Críticos na revista Gramophone. Em
2014 surgiu o CD monográfico de Luca Fran‑
cesconi, seguindo‑se em 2015 um disco com
obras de Unsuk Chin, ambos com gravações
ao vivo na Casa da Música. Na temporada de
2017, a Orquestra apresenta a integral das
Sinfonias de Brahms e obras‑chave como o
Requiem de Mozart, War Requiem de Britten,
Earth Dances de Harrison Birtwistle e Via Sacra
de James Dillon, além das estreias nacionais
de encomendas da Casa da Música a Magnus
Lindberg e Pascal Dusapin.
A origem da Orquestra remonta a 1947, ano
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica
do Conservatório de Música do Porto, que
desde então passou por diversas designações.
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o
repertório sinfónico desde o Classicismo ao
Século XXI. É parte integrante da Fundação
Casa da Música desde Julho de 2006.

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal
A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
tem sido dirigida por reputados maestros, de
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail
Jurowski, Christoph König (maestro titular no
período 2009‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky,
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola‑
borado com a orquestra constam os nomes de
Pierre‑Laurent Aimard, Jean‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian,
Christian Lindberg, Felicity Lott, António Mene‑
ses, Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise
de la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski,
Thomas Zehetmair ou o Quarteto Arditti. Diver‑
sos compositores trabalharam também com
a orquestra, no âmbito das suas residências
artísticas na Casa da Música, destacando‑se os
nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey,
Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal Dusa‑
pin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter
Eötvös, Helmut Lachenmann, George Aper‑
ghis e Heinz Holliger, a que se junta em 2017 o
compositor britânico Harrison Birtwistle.
A Orquestra tem vindo a incrementar as
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo,
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid,
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Violino I
Zofia Wóycicka
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
Maria Kagan
José Despujols
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Andras Burai
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Diogo Coelho*
Violino II
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Mariana Costa
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Vítor Teixeira
Domingos Lopes
José Sentieiro
Nikola Vasiljev
Clara Badia Campos*
Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Francisco Moreira
Rute Azevedo
Biliana Chamlieva
Luís Norberto Silva
Theo Ellegiers
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Hazel Veitch

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Michal Kiska
Gisela Neves
Aaron Choi
Dominika Miecznikowska*
Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Augustinas Treznickas*
Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Oboé
Tamás Bartók
Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*
Saxofone
Fernando Ramos*
Romeu Costa*
Nuno Silva*
Fagote
Gavin Hill
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Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Tuba
Sérgio Carolino
Tímpanos
Bruno Costa
Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Harpa
Ilaria Vivan
Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*
Guitarra/Banjo
Jorge Carvalho*

*instrumentistas convidados
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