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INTRODUÇÃO

Nesta comunicação apresentamos nossas análises sobre as redes de sociabilidade
dos músicos brasileiros registradas pela pianista brasileira Magdalena Tagliaferro em sua
autobiografia denominada Quase Tudo (Memórias). Vale destacar que esta musicista, filha
de um casal francês, nasceu na Imperial Cidade de Petrópolis – Rio de Janeiro, atuou como
instrumentista nas mais famosas salas de concerto do seu tempo, nos palcos mais
respeitados dos principais teatros do mundo e como professora de piano no Conservatório
Nacional Musical de Paris. No Brasil, ficou famosa principalmente pelo Curso Público de
Interpretação Pianística, programa criado com apoio do então ministro da república
Gustavo Capanema, na década de quarenta do século passado. Na sua autobiografia,
traduzida por Maria Lúcia Pinho, publicada em forma de livro pela Editora Nova Fronteira,
em 1979, Magdalena Tagliaferro narra suas experiências vividas do mundo a fora e do
Brasil a dentro com os seguintes músicos brasileiros: Heitor Villa-Lobos, Eleazar de
Carvalho,

Camargo

Guarnieri,

Francisco

Mignone,

Magdalena

Lébeis,

Issac

Karabtschewsky e Myrian Dauelsberg.
O livro autobiográfico da artista, foi originalmente escrito em francês, idioma que a
instrumentista dominava desde sua infância. Apesar de ter nascido no estado do Rio de
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Janeiro, na Cidade Imperial de Petrópolis, em 19 de janeiro de 1893, e morrido na cidade
do Rio de Janeiro, capital do estado, em nove de setembro de 1986, seus pais não eram
brasileiros. O Casal Tagliaferro era originário da França e, no seio da família, na maior
parte do tempo, falavam a língua materna.
A utilização da língua românica na intimidade familiar, como também nas viagens a
Paris, faz-me pensar que escrever as memórias em francês foi uma estratégia de Magdalena
para retomar suas memórias pedagógicas e musicais, já que, muitas das vezes, as
lembranças do ser humano estão vinculadas à afetividade, aos pontos de referências que
existem fora dele. Como no caso muitas vivências musicais da pianista foram em francês,
acredito que escrever na língua utilizada no meio profissional era uma maneira da
concertista fomentar a memória e trazer à tona as cenas, os sons do seu passado, os
episódios, as aulas e concerto de outrora que constituíram o seu imaginário.
Ainda sobre este aspecto, a escolha da pianista pelo francês nas escritas
autobiográficas parece-me, por um lado, demonstrar que pensava em guardar suas
memórias para o público da França, por outro lado, pode-se depreender também que
pretendia apresentar aos brasileiros a sua erudição e o seu trânsito fluente na cultura
francesa. Isso porque, como destacou Artières, “o arquivamento do eu é uma prática de
construção de si mesmo” (ARTIÈRES, 1998, p. 11), para a própria pessoa e para o outro.
Assim, no momento em que se pensa nos leitores, nos alunos, no legado dessa escrita, há
uma seleção de dados e informações que são arranjados e podem ser harmonizados com
uma intenção explícita ou inconsciente. Como explica Bourdieu (2006), o registro
(auto)biográfico é um palco onde acontece a encenação de papéis sociais multifacetados,
por onde transitam em diferentes temporalidades, as quais o autor ao escrever precisa
arrumar e organizar para tornar a sua narrativa coerente.
No caso das memórias de Madalena, a seleção e a autocensura são escritas logo no
título do livro, com as palavras que anunciam as restrições - “Quase tudo...”. Chamada que
torna o texto instigante e provoca certa erótica em torno das viagens, práticas decorrentes
da carreira de Tagliaferro como pianista e professora, uma vez que suas turnês musicais e
pedagógicas eram bastante conhecidas pela comunidade que acompanhava a música de
concerto no Brasil e na França.
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Logo nas primeiras páginas do livro, há também expressões que de algum modo
insinuam a mesma intencionalidade. A pianista dedicou o livro aos seus amantes “de longe
ou de perto” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 6). Além disso, nos primeiros parágrafos do corpo
do livro, a artista demonstra consciência dos arranjos necessários para a publicação de sua
autobiografia em forma de livro ao escrever:
Por que não comecei, há mais tempo, a pôr em ordem estas lembranças?
Pudor, sem dúvida. Nada me parece mais delicado do que condensar sobre
uma folha de papel o que trazemos oculto na mente e guardado bem fundo
no coração, abrigo secreto de olhares alheios. Quando penso em contar
tudo, toda a verdade, será que poderia fazer sem risco de magoar – quem
sabe – até mesmo a um desconhecido? (TAGLIAFERRO, 1979, p. 7)

Ao mesmo tempo, Magdalena Tagliaferro, com essas palavras, demonstra em
alguma medida pudor, fomenta a curiosidade dos seus leitores, seus alunos e torna o texto
sedutor. Pois, conforme o pensamento de Araújo, a escrita que prende a atenção dos olhos
de muitos é um mapa que confunde o próprio território, perto das confissões da vida íntima,
“sob o viés do erotismo que se entreabre” (ARAÚJO, 2012, p. 1). Sendo assim, de maneira
bastante atraente, da margem europeia do Atlântico, os rastros das histórias relacionadas ao
ensino da música surgem nas linhas que contam as proximidades da brasileira com o seu
principal orientador do Conservatório de Paris, o professor Alfred Cortot, um dos
interpretes mais conhecido do século XX, principalmente pela qualidade da performance de
peças do período romântico e do estilo impressionista.
Por um lado, o da margem americana do Atlântico, as viagens de Magdalena são um
tema relevante no campo da História da Educação. Isso, na medida em que pode trazer à
baila como o impressionismo na música foi divulgado entre os pianistas brasileiros. Por
outro lado, o da margem europeia do Oceano, o estudo é importante por iluminar a
trajetória da artista no Conservatório Nacional de Paris, berço da música impressionista.
Em outras palavras, este estudo é importante por ressaltar as estratégias utilizadas pela
pianista para transmitir os conhecimentos musicais europeus aos intérpretes brasileiros,
com as obras dos compositores Ravel, Fauré, Debusy, Cortot, por meio das aulas públicas.
Situamos o presente trabalho campo aberto pela chamada História Intelectual,
situada no cruzamento das Histórias Política, Social e Cultural, onde intelectuais são
definidos como produtores de bens simbólicos, mediadores culturais e atores do político,
relativamente engajados na vida da cidade e/ou nos locais de produção e divulgação de
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conhecimento e promoção de debates. Com isto, em relação à categoria “intelectual,” são
importantes referenciais as perspectivas teóricas de Jean-François Sirinelli, entendendo os
intelectuais em uma dupla acepção: uma mais ampla, como “criadores e mediadores
culturais” e outra mais estreita, baseada na noção de “engajamento.”(SIRINELLI, 2003)
Por seu turno, situamos a presente pesquisa no entrecruzamento dos campos da
História da Educação e da História da Cultura Escrita, tomando a escrita e a leitura como
objetos e práticas sociais produzidos em diferentes espaços e temporalidades. Neste
sentido, busca uma aproximação com as perspectivas de Antonio Castillho Gomez sobre
escrita e leitura, em que:
Su estudio debe atender a las consecuencias sociales y culturales
derivadas de su implantación y extensión: así como a la incidencia de
aquellas en las formas, funciones y usos de lo escrito, en los mecanismos
y lugares de adquisición, en las redes de sociabilidad de escribientes y
analfabetos, en las políticas de la escritura y del escribir, en los modos de
circulación y a apropiación, o en las maneras, tipologías y espacios de la
lectura. (CASTILLO GÓMEZ , 2004, p. 89-98).

Concebemos como aportes teóricos as contribuições de Roger Chartier, na
percepção do social como “estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas”
(CHARTIER, 1990, p.17).
Dentre os estudos sobre “redes de sociabilidades”1, buscamos um diálogo mais
estreito com as perspectivas teóricas de Jean-François Sirinelli (1996), entendendo
intelectuais em uma dupla acepção: uma mais ampla, como “criadores e mediadores
culturais” e outra mais estreita, baseada na noção de “engajamento”.
Para Pierre Bourdieu, “a invenção do intelectual” teria se consumado com Zola, não
supondo apenas a autonomização prévia do campo intelectual, sendo o resultado prévio de
outro processo de diferenciação, “aquele que leva à constituição de um corpo de
1

Dentre as referências sobre a questão, destacamos as contribuições dos estudos de Antonio Gramsci, para o
qual “todos os homens são intelectuais (...), mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função
de intelectuais” (p. 6), propondo também, uma distinção entre os diferentes tipos de intelectuais, sobretudo no
que se refere às categoria orgânica e tradicional. Outra referência importante é Norberto Bobbio, para o qual,
“um conjunto de sujeitos específicos, considerados como criadores, portadores, transmissores de ideias, que
desde há um século são normalmente chamados intelectuais,” (BOBBIO, 1997, p. 109) onde a questão a ser
pensada sobre essa categoria seria o “problema da relação entre intelectuais com tudo o que representam de
ideias, opiniões, visões de mundo, programas de vida...” (Op. Cit., p. 112).
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profissionais da política e exerce efeitos indiretos sobre a constituição do campo
intelectual”(1996, p.151). Enquanto um mundo à parte, disse Bourdieu, o campo intelectual
seria um campo como os outros, onde as noções de poder e luta são cruciais. O campo
intelectual (ou literário) é também um lugar de “relações de força (e de lutas que visam
transformá-las ou conservá-las)”, em torno de uma “espécie muito particular de capital”, o
qual é alvo das “lutas de concorrência” dentro do próprio campo, em que “o capital
simbólico como capital de reconhecimento ou consagração institucionalizada ou não, que
os diferentes agentes e instituições conseguiram acumular no decorrer das lutas anteriores
ao preço de um trabalho e estratégias específicas”(1987, p. 170).
Conforme indica Anne Vincent-Buffault, a amizade “estabelece redes de influência,
inventa lugares de convivência e laços de resistência enquanto se multiplicam para a
maioria as oportunidades de encontros e interações” (VINCENT-BUFFAULT, 1996, p.9).
Também vale reafirmar a importância destas reflexões sobre as redes de
sociabilidade da pianista pelo fato de realçar a própria trajetória de Magdalena Tagliaferro e
suas relações em Paris. Esta docente brasileira teve projeção internacional e atuou numa das
instituições mais importante de música do mundo, o Conservatório de Paris. Uma artista
que tocou nos principais palcos musicais conhecidos do seu tempo, que foi júri dos mais
renomados concursos de piano. Hoje, geralmente conhecida apenas por um pequeno grupo
em seu país, formado pelos músicos profissionais que trabalham com repertório pianístico
de concerto, que utilizam suas gravações como referência interpretativa e por aqueles que
ainda vivos, no século passado, acompanhavam o cenário musical do Brasil e da França.
Atualmente, boa parcela do povo brasileiro não conhece a trajetória da intérprete e
de suas redes de sociabilidade. No entanto, seu nome é presente nos mais importantes
catálogos e enciclopédias de música do mundo. O Grove, talvez a mais importante
enciclopédia internacional de música, apresenta Magdalena Tagliaferro como uma
“intérprete carismática e chefe de uma verdadeira escola pianística” (DICIONÁRIO
GROVE, 1994, p. 925). Por sua atuação como catedrática de piano no Conservatório de
Paris e “no Brasil, sobretudo durante a II Guerra Mundial, com seus cursos de interpretação
que marcaram época” (idem).

ENTRE MÚSICOS: REDES DE SOCIABILIDADE
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Aqui, juntamente com as ideias de Silva, com seu estudo sobre as viagens de Rocha
Pombo como uma estratégia de legitimação no campo intelectual, pensamos os períodos de
Magdalena na Europa como uma busca pela consolidação da sua carreira como intérprete,
como professora de piano, como uma intelectual capaz de transitar entre importantes
artistas do seu tempo e estabelecer uma significativa rede de sociabilidade. Ainda com
Silva (2012, p. 25), entendemos “que a viagem pode ser definida como memória, [...] uma
evocação do passado representado, como um objeto, uma situação, ou mesmo, um instante”
dos sonhos da jovem em estudar no exterior, das experiências musicais e afetivas
vivenciadas nos pianos, salas e corredores com seus pares no Conservatório de Paris e das
“excursões artísticas que só a morte veio interromper” (DICIONÁRIO GROVE, 1994, p.
925).
Com os conceitos do livro “Viagens Pedagógicas”, organizado por Mignot e
Gondra (2007), Magdalena é analisada como uma professora viajante, uma descobridora de
mundos e de espaços que possibilitam intercâmbios e articulação entre artistas.
A primeira viagem de Magdalena à França foi realizada num tempo em que a
pianista ainda desfrutava da ingenuidade infantil, como pode ser percebido nas suas
considerações sobre quando cruzou o Atlântico para conhecer os avós alsacianos que
viviam no velho mundo. Sobre esta experiência com os pais de sua mãe, escreveu:
“Moravam perto de Paris, numa casa com jardins. Ainda me lembro das deliciosas tortas de
ameixas colhidas do pomar, que minha avó Rosine fazia, obedecendo a mais autêntica
tradição alsaciana. Era um casal de velhos adoráveis” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 12).
Sobre a avó paterna, que também visitou na Europa, fez seguintes referências: “A mãe de
meu pai também morava em casa com quintal, mas na Normandia. Lá, o que havia em
quantidade eram maçãs, peras e uvas, também colhidas, orvalhadas, ao amanhecer. Que
orgia de frutas na minha primeira infância” (TAGLIAFERRO, 1979, p. 12).
Dessa maneira, Magdalena demonstra serem as memórias da primeira viagem
vinculada aos sabores, chega a denominar esse momento da vida como primeira infância e
não faz referência direta à música, destaca: “um tempo risonha e séria, gulosa, certamente,
mas deixando-se tentar em especial por tudo quanto era poético” (TAGLIAFERRO, 1979,
p. 12). A pianista realça a ingenuidade desse período como diferencial das demais viagens.
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Sendo assim, se pensarmos de forma inversa, se essa foi ingênua, nas entrelinhas, ela indica
que as seguintes excursões não foram realizadas com a mesma inocência.
Sobre o maestro Heitor Villa-Lobos, com quem conviveu alguns anos na Europa,
mais especificamente na França, Magdalena Tagliaferro em suas memórias aponta como “a
pessoa mais importante do mundo musical” (TAGLIAFERRO, 1979, p.97). Também sobre
o comportamento fanfarão do famoso compositor brasileiro mencionou.

Eu o conhecera em París e nossa mútua amizade só fizera crescer. Originalmente o
quanto se pode ser, de uma graça irresistível, falando o mais cômico francês,
conquistava quem quer que dele se aproximasse, primeiro pela genialidade, depois
pela simplicidade, a gentileza, o aspecto singular, o eterno charuto pendurado nos
lábios e a maneira franca de falar, que era só dele. É preciso contar que nos
coquetéis ou jantares punha-nos sobre brasas – à sua mulher e a nós, amigos –, pois
não sabíamos nunca o que ia inventar como novo achado da noite. (Idem).

A pianista na autobiografia também destaca a ação pedagógica musical de VillaLobos no Brasil, chama o seu projeto orfeônico de uma “escola de canto extraordinária,
reunindo milhares de coristas.” (Idem). Conta que “para os consertos ao ar livre
empoleirava-se numa espécie de guarita e dirigia todo aquele mundo de gente, uma batuta
bem longa na extremidade do braço, tão grande era a distância entre ele e seus coristas.”
(Idem)
Magadalena Tagliaferro considerava o maestro um compositor não muito difícil de
agradar com a boa utilização do pedal do piano. Sobre suas peças escreveu:

Apesar de ter escrito uma infinidade de pequenas peças para piano, no seu
Guia Prático, inspirado em antigas cantigas brasileiras , canções de roda
infantis ou temas folclóricos, no momento que uma obra o permitisse, ele
pedia sempre uma execução ampla e sonora. Dedicou-me a fantasia para
piano eorquestra Momo Precoce, que tocamos em primeira audição em
Paris e que foi gravada pela Pathé. Momo significa o rei do carnaval,
Momo Precoce é o carnaval das crianças. Villa-Lobos era uma floresta
virgem, com uma genialidade humana. (TAGLIAFERRO, 1979, p.98).

Sobre o maestro nordestino Eleazar de Carvalho, em suas memórias a pianista
registrou:
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Que nome para um cartaz de propaganda! Com um nome assim não se
pode deixar de ter talento! Mas ele tem é um talento imenso, todo
amplidão e contagiante generosidade, manipulando sua orquestra com
incrível magnetismo. Fuzileiro naval, quando decidiu tornar-se regente,
quase fracassou e abandonou a carreira, tantos obstáculos lhe foram
criados. Encontrei-o um dia na Avenida Rio Branco [no Brasil],no Rio, e
perguntei-lhe quando iria reger. – É preciso antes que me dêem uma
orquestra e é isto que se recusam a fazer – disse-me ele. Conhecendo o
seu grande talento, erainadmissível não ajudá-lo a frutificar: declarei-lhe
que tal coisa não haveria de acontecer e que eu daria um concerto com
orquestra regida por ele, onde ele provaria todo o seu valor [no Brasil]
(TAGLIAFERRO, 1979, p.98).

Segundo Magdalena, foi assim que um grande mecenas brasileiro que assistiu o
concerto ofereceu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos da América. Desta maneira,
“que ele pode se aperfeiçoar com Kussevitzyk que, encantado com as aptidões do aluno,
tomou-o como assistente para os concertos de verão em Tanglewood. (Idem)

Eleazar foi, a seguir, regente titular de várias orquestras nos
Estados Unidos, onde fez uma bela carreira. No entanto, a saudade da
pátria nunca o abandonou e, mais de uma vez, voltou ao Brasil (de que na
verdade jamais de afastou totalmente), realizando em seu país obra das
mais proveitosas. Tem um temperamento todo especial, com o qual muita
gente não se afina. É realmente uma pessoa sem reservas, mas, ao lado
dos seus bruscos, há uma jovialidade, uma maneira de ser tão
característica, que consegue ser irresistível. Tem além disso uma
qualidade rara hoje em dia: não esquece o que se fez por ele. Nossas
relações foram sempre mais viva amizade. Guardo ainda bem presente na
minha memória sua silhueta, de manhã bem cedinho, a percorrer a passos
largos a praia de Copacabana, uma partitura de bolso na mão, que ele
memorizava. Eu o via e o admirava lá do meu oitavo andar.
(TAGLIAFERRO, 1979, p.99).

Sobre sua relação com Francisco Mignone Camargo Guarnieri, conta que o
conheceu quando ainda casado com Liddy Chiaffarelli, que foi sua companheira de infância
no tempo em que viveu em São Paulo, educadora musical que faleceu num acidente de
avião (ROCHA, 2012). Magdalena Tagliaferro em Quase tudo destacou:
A personalidade de Mignone, toda simplicidade, bondade e gentileza,
logo nos tornou amigos. Passsei a tocar inúmeras de suas obras com
infinitivo prazer, especialmente porque naquela época ele já se
desprendera da influência dos estudos realizados na Itália debruçando-se,
definitivamente, sobre o rico folclore e o intenso colorido brasileiro. A
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respeito da sua música já se escreveu abundantemente, mas gostaria de
lembrar [...] que numerosas obras suas alcançaram notoriedade
internacional e Mignone é hoje considerado, com toda justiça, o patriarca
do ritmo brasileiro. (TAGLIAFERRO, 1979, p.103)

Sobre a relação estabelecida com Isaac Karabtschewsky, mencionou seu primeiro
encontro com o maestro brasileiro:

Estava, assim, em sua casa para o encontro, e vejo chegar um moreno
bonito, sorriso largo, alto esguio, o físico ideal para um regente de
orquestra. Comecei a tocar a Balada, de Fauré e, de repente, no meio de
toda aquela poesia ouço a entrada da flauta feita por uma voz em falsete.
Era de tal maneira irresistível que precisei parar de tocar por um bom
espaço de tempo para poder rir à vontade. Felizmente, o grande maestro
não se aborreceu. (TAGLIAFERRO, 1979, p.105)

Sobre a Myrian Dauelsberg, professora de piano da Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que promoveu muitas turnês da Magdalena
Tagliaferro no Brasil, escreveu:

Que dizer desta mulher incrível, exemplo de um dinamismo excepcional,
que poderia facilmente fazer inveja a qualquer homem? É certo que
“gosto” do poder, mas é justamente isso que lhe permite servir-se dele
com perfeito conhecimento de causa. Esse “gosto” foi de uma das forças
que conduziram às magníficas realizações da Sala Cecília Meireles [no
Rio de Janeiro] em concertos a que soube dar notável expressão.
Devemos-lhe, além disso, ter despertado nos cariocas o amor pela música
de câmera – a mais pura manifestação da arte musical -, multiplicando
recitais de conjuntos de primeira ordem. Esse “gosto” faz com que seja,
também, uma obstinada trabalhadora. E nosso país bem necessita de
personalidades desse quilate. Apesar de ser o dinamismo feito mulher,
Myrian sabe conservar todo o encanto feminino. (TAGLIAFERRO, 1979,
p.105)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, segui algumas sociabilidades da pianista por meio dos escritos
autobiográfico. Percebi que suas relações eram mais que profissional com os maestros
Heitor Villa-Lobos, Eliazar de Carvalho, Francisco Mignone, Isaac Karabtschewsky e, com
a professora da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e empresária,
Myrian Dauelsberg. Pois, suas relações com seus pares de trabalho, além dos aspectos
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musicais, envolviam questões de base afetiva, conforme transparece em sua autobiografia,
publicada em 1979,
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