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A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas desenvolve um trabalho intenso desde 

abril de 1975, quando o maestro assumiu sua direção artística e passou a ser seu regente titular. 
Em primeiro lugar, Benito Juarez propôs a reformulação dos seus quadros e dos seus métodos 
funcionais, com vistas a um modelo verdadeiramente profissional, tanto em nível material -
através de remuneração condizente com a realidade -, quanto em nível técnico-artístico. 
Graças a esse procedimento, os músicos puderam aprimorar-se e realizar um trabalho marcados 
pela colaboração mútua e pela disciplina, com visíveis benefícios para a orquestra que, em 
pouco tempo, transformou-se, como a crítica reconhece, num dos melhores conjuntos sinfôni
cos do País. 

Fato digno de nota é o fato da orquestra ser, no Brasil, a primeira sinfônica partocinada por 
uma cidade não-capital de Estado. Seus músicos foram recrutados em todo o País para um 
projeto de natureza cultural, cujos resultados se fazem sentir em diversas áreas. Objetivando 
levar a música a todas as camadas da população, a OSMC apresenta-se regularmente em sedes. 
de associação, universidades, igrejas, escolas, praças e salões, diante do mais requintado e do 
mais modesto públicos. Pelo trabalho que vem realizando, a APCA (Associação Paulista de 
Críticos de Arte) outorgou-lhe o seu "Grande Prêmio", a mais alta distinção que concede. A 
Sinfônica de Campinas foi a primeira a recebê-lo. 
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Um dos responsáveis diretos pelo êxito da OSMC, nesses três últimos anos, o maestro 

Benito Juarez nasceu em Januária, Minas Gerais. Suas funções, hoje, incluem também a 
regência titular dos corais da Universidade Estadual de Campinas (Coral UNICAMP) e da 
Universidade de São Paulo (CORALUSP), e a de professor do Departamento de Música da 
UNICAMP. Em 1972 e em 1974 representou o Brasil nos Encontros Internacionais de 
Regentes, promovido pelo Lincoln Center de Nova York. Há anos trabalha ativamente como 
regente em São Paulo, participando dos movimentos "Villa-Lobos" e "Mário deAndrade", 
como organizador e dirijar ee cursos, concertos e festivais . Em 1972 regeu o CORALUSP em 
várias cidades norte-americanas, como representante brasileiro no IV Festival Internacional de 
Corais Universitários. Em 197 3 percorreu 14 países europeus, apresentando-se com o CORA
LUSP, durante dois meses, em Londres, Paris, Berlim, Viena, Bruxelas e Lisboa, entre outras 
cidades. Em 1975, por seu trabalho frente aos corais e à orquestra caA.P.C.A. como o melhor 
regente do ano. Benito Juarez fundamenta suas atividades em metologia rigorosa e na prática 
do mais sadio relacionamento. 

O Coral da Universidade de São Paulo (CORALUSP) comemora este ano o 11o 
aniversário. Durante esse Dempo vem funcionando ininterruptamente, preservando seus 
propósitos iniciais: oferecer ao público música de alta qualidade e, aos seus integ4antes, 
oportunidades de iniciação e aprimoramento no campo musical. Não se trata de copiar modelos 
internacionais, mas de adaptar-se às modelidades brasileiras de práticar música em conjunto, 
para transmitir essa experiência ao público. 

A estrutura do CORALUSP, um grupo amador, sedimentou-se a partir do entusiasmo e 
do otimismo de músicos do nível do compositor e professor Damiano Cozzella que, ao lado de 
Benito Juarez, sistematizou a atividade didática aplicada acoro, incrementando dessa forma as 
possibilidades artísticas do grupo. Graças a essa iniciativa o coral da USP dispõe hoje de um 
quadro estável de orientadores, cuja tarefa é suprir tecnicamente o cantor através de orientação 
individual, coletiva ou sob a forma de seminário. No que diz respeito ao repertório, o grupo 
coral dedica-se à literatura a cappella de todas as épocas e estilos, constituindo-se esse ecletismo 
no elemento responsável pela consagração do grupo em territórios nacional e internacional. 

O Coral de Universitários da Católica foi fundado no dia 25 de maio de 1973 pelos 
diretórios acadêmicos Leão XIII e Filosofia São Bento. Seus integrantes são alunos e ex-alunos 
das diversas faculdades que compõem a Universidade, assim como estudantes de outros campi e 
escolas. Seus primeiros regentes foram os maestros Edgar de Oliveira e Renato Teixeira Lopes. 
O objetivo do CUCA, que desde sua criação desenvolve intensa programação, é divulgar a 
cultura musical em todos os meios sociais, seja do Brasil, seja do Exterior. 

O Coral UNICAMP, fundado pelo maestro Benito Juarez em abril de 1971, é um setor do 
Departamento de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Dedicando-se à literatura a 
cappella, seu repertório é constituído de peças de todas as épocas, das monofonias medievais às 
criações contemporâneas. Em 197 4 a A. P. C. A foi considerado o melhor do Estado de São 
Paulo. Sua orientação artística, atualmente, é exercida pela regente Adriana Giarola, sob 
supervisão do maestro Benito Juarez. 
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AR THUR HQNEGGER Oratório "Rei David" 
Regente: Benito Juarez 
Solista narrador: David José 
Feiticeira de Endor: !rene Ravache 
Soprano: Niza de Castro Tank 
Meio-soprano: Helly-An Caran 
Tenor: Luiz Tenaglia 
Coros:Coral Tuca 

Renato Teixeira (Regente) 
Coral UNICAMP 
Adriane Giarola (Regente) 
Coral USP 
Helena Starzinsky (Regente) 
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No plano cultural, um dos efeitos da traumatização da Europa pela Primeira Guerra 
Mundial, com a ruína da época que Stefan Zweig definiu como "de segurança" - segurança, do 
ponto de vista das classes dominantes, evidentemente-, foi a revisão de conceitOs e miros. 

A imagem do compositor romântico, o gênio altamente individualista, temperamenral, 
explosivo, passa a ser modificada. E junte com a substituição daquela imagem pelo símbolo do 
"compositor do século XX", pendendo entre a reação e a continuidade, surge uma nova estética 
musical. 

O francês Erik Sacie - segundo alguns críticos , o grande e único inovador da música no 
Ocidente, neste século - desmitifica e moderniza o conceito de artista no pós-guerra e inicia 
uma importante polêmica ao renegar o impressionismo de Debussy e Ravel (em 1920). Sua 
proposta- "une musique de cous les jours", simples, direita e despojada dos arroubos da 
expressividade romântica - atrai e entusiasma talentos musicais novos, como Poulenc, 
Milhaud e Honegger. Estes três, sob a influência da estética poe Sacie, unem-se a Taillefgerre, 
Dureau e Auric e formam o famoso grupo "Les Six". 

Os seis, na verdade, embora acentos às idéias de Sacie, não uniformizam suas criações, 
como se poderia temer. Pelo contrário, eles manifestam tendências diversas, atemos também à 
individualidade. Deles, quem mais se distanciou da dinâmica estética saciniana foi justamente 
Archur Honegger, francês de ascendência suíça. 

Honegger, que já se vinculara ao ''situacionismo musical", volta-se para a pesquisa e 
utilização de formas esquecidas do passado barroco, clássico e romântico. De modo grandilo
quente, com plasticidade escultural, ele utiliza em suas composições temas de Bíblia, da 
tragédia grega e da Idade Média francesa ; ora reeditando o oratório da música do século XVIII, 
ora modernizando a música programática romântica (poema sinfônico), ou retomando o 
neoclássico scravinskiano. Com essas fontes de inspiração, Honegger compõe "Pastorale d'Été" 
(para orqueStra de câmara 1921 ); "Le Roi David" (salmo sinfônico - 1921); "Pacific 231 " 
(1923) ; "Judith" (ópera- 1925); "Antigone" (ópera- 1927); "Sinfonia em três movimentos" 
(1930); "Jeanne D 'Arc ao Bucher" (oratório 1935). 

LEROI DAVID 

Escrito rapidamente entre fevereiro e abril de 1921 , "Le Roi David", drama do poeta René 
Morax, inicialmente foi musicado por Honegger para instrumentos de sopro, contrabaixo, 
piano e harmônio. A peça estreou, nessa forma, em Mezieres, pequena cidade suíça. Mais tarde, 
Honegger refundiu a parte melódica, dando-lhe roupagem de música de concerto. A nova 
versão, rebatizada como "Salmo sinfônico em três partes sobre texto dramático de René 
Morax", para orquestra sinfônica, coro e solistas, atriz e narrador, chegou a ser apresentada no 
"Three Choirs Festival", em Gloucester, Inglaterra- distinção rara e difícil para um composi
tor da Europa continental. 

No drama de Morax, Honegger encontrou um tema mais do que apropriado para sua 
sensibilidade. "Le Roi David" permitiu que ele lançasse mâo das mais variadas fomes estilísticas 
-contrapomo handeliano, corais de Bach, melodias diatônicas simples, melodias folclóricas, 
música oriental e exótica, politonalidade. Essa variedade de fontes , manejada por um talento 
especial, é que consegue recriar musicalmente a atmosfera e o espíritO do Antigo Testamento. 

A alternância de estilos evoca e descreve a ambientação lírica pretendida por Morax. Ora é 
transmitido o caráter grandiosamente épico da vida do rei David, Saul e Jônatas, o Israel bíblico: 

Dos sangues dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de ]ônatas, nem 
voltou vazia a espada de Saul. 
Saul e ]ônatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram: eram 
mais ligeiros que as águias, mais forte que os leões 

.. . ora o temor, servilismo e devoção ao Deus Criador: 

Tem piedade de mim, Senhor, tem piedade! 
Procuro um refúgio a teus pés, 
Durmo à sombra de tuas asas 

São estes elementos que fazem de "Le Roi David" uma obra imponente em profunda 
compreensão das desventuras e glórias, misticismo, amor e crueldade, não apenas da vida do rei 
David, não apenas de uma sociedade bíblica, mas do espírito humano. 

NOTA SOBRE A TRADUÇÃO 

A tradução foi feita procurando-se identificar na própria Bíblia os trechos que compõem o 
drama de René Morax. Uma tradução-adaptação, com ampla utilização dos textos sacros, nas 
versões correntes no Brasil. Foi utilizada a edição clássica portuguesa da Bíblia, versão de João 
Ferreira de Almeida - mas preferindo a forma modernizada e popularizada no Brasil pela 
Sociedade Bíblica do Brasil-, assim como a da Imprensa Bíblica Brasileira, e o texto Rezar os 
Salmos Hoje (Livraria Duas Cidades). Quanto ao texto do narrador, sua adaptação foi trabalhada 
com o ator, levando-se em coma problemas de articulação e dicção. 
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(Sujeito a alterações) 

Apresentação 979 
28 de junho 

Recital de GARY GRAFFMAN 
Programa: Beethoveo - Sonata n' 21 em d6 maior 

op. 53. "Waldstein" (Aurora) 
Allegro com brio 
Introduzione: Adagio moito 
Rondo: Aliegretto moderato 
Schumann - Kreisleriana op. 16 
Moussorgsky - Quadros de uma 
Exposição 
Promenade 
Gnomus 
Promenade 
Le vieux Château 
Promenade 

Tuilleries 
Bydlo 
Promenade 
Ballet des poussins dans leurs coques 
Deux ]uifs, un riche et l'autre Pautre 
Limoges, Le Marché 
Catacumbac 
Promenade 
La cabane sur des pattes de poule 
La Grande Porte de Rei 

Apresentação 980 
19 de julho 

Recital de STEPHE BISHOP - Piano 
Programa: Alban Berg- Sonata 

Chopin - Peças Diversas 
12 Landler de Schuben 
Sonata - Op. 111 - Beethowen 

Apresentação 982 
28 df julho 

Recital de MARTHA ARGERI~H- Piano 
Programa: J• Parte 

Bartok- Sonata (1926) 
Sc~umann---;- Fantasiestucke Op. 12 
2' Parte 
Gioastera - 3 Danças Argentinas 
Ravel -''Gaspard de Lanuit" 

a) Ondine 
b) Le Gibet 
c) Scarbo 

Chopio -Noturno em do menor Op. 48 n' 1 
Scherzo n' 3 em do sustenido menor 

Op. 39 

Apresentação 983 
03 de agosto 

ORQUESTRA SINFÓNICA DE BERLIM e 
BERLINER KO ZERTCHOR 
Programa: Missa em Si bemol Bach 

Apresentação 984 
16 de agosto 

ORQUESTRA BACH DE MUNIQUE 
Programa: Haendel - Concerti Grossi Op. 6 n's 6 e 2 

Bach - Concerto Duplo para Oboé e Violino 
BWV 1060 
Bach - Concerto para Cra vo e Orquestra 
em Fá maior BWV !052 

Apresentação 985 
30 de agosto 

CAMERATA BE DA 
Programa: Schuben - Trio de Corda em Si bemol menor 

Almeida Prado - Ex-Jpenere 
Prokoffiev - Sexteto 
Brahms - Quarteto em Fá menor 

Apresentação 986 
I 8 de setembro 

BEAUX ARTS TRIO 
Hayd - Trio em d6 maior (H. X V n' 2 7 ) 

Ravel - Trio em lá menor 
Schubert- Trio em si bemol maior Op. 39 

Apresentação 987 
20 de setembro 

ORQUESTRA JEA FRANÇOIS PAILLARD 
Programa : Rameau- Caix D 'Her elo; 

Bach- Concerto para 2 dolinos e orquestra 
Parhebel 
Bach- Concerto para 3 violinos 

Apresentação 988 
28 de setembro 

NEW YORK CHAMBER SOLOI TS 
Programa : Haendel- Cantata "Ah crudel, nel pianto mio" 

for tenor, oboé, strings and harpsichord 
Mozart- Dil'ertimento n' 1 6 for strings 
Ravel - "ChaiHOrts Madecasses" for tenor, flute 
cello a nd piano 

11 
chuberr- "T,·out" Quintet for Ttt-O tiolins, 

t·iola, cello, bass and piano 

Apresentação 989 
12 de outubro 

CHRI TIA FERRA e MJG EL PROE 1ÇA 
Programa . Brahms- onata n 3 - Op. 108 

Bach- Partira n 3 
Debussy- onata 
Ravel : Hc1ban era - Tzigane 
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