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NO PÓRTICO
Francisco Braga [oi um exemplar humano diferente dos outros. De origem humilde, tendo sido educado em um orfanato em meio a outras crianças desamparadas, não podia prever o futuro que o destino lhe
estava preparando à proporção que corriam os dias de
sua desafortunada existência.
Qual de seus companheiros de infortúnio daqmfe
tempo remoto poderia imaginar que aquela criança tímida e desanimada viria a ser um grande homem do
Brasil ? Nenhum, sem dúvida. O fato é que vamos
encontrá-lo, muitos anos decorridos, em plena glória,
honrando e dignificando a sua terra e a sua gente, terra
e gente que, pouco havendo contribuído para a sua
formação artística, nenhuma assistência lhe prestaram
no sombrio crepúsculo da vida. Mau grado as amarguras que sofreu do meio ern que vivia, nunca a sua
boca se abriu para proferir uma palavra de revolta ou
ressentimento contra quem quer que fosse. Tudo para
ele não passava de fatalidade humana. Ê que, no
fundo, Francisco Braga, mesmo na quadra em que
maiores aplausos recebeu do público, persistia em ser
a criança pobre do orfanato, dominada por um complexo de humildade de que não se libertou até a morte.
Privando de sua intimidade quando já lhe faltavam as forças físicas, a fonte de inspiração* poucas
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O maestro em 19.38

vezes consegui que ê/e me revelasse as vicissitudes por
que vinha passando. Era uma espécie de pudor aquela
preocupação em silenciar, em esconder o mistério nu*
milhante da sua vida, que eu sabia, precária ao extremo.
Receio talvez de que culpassem alguém pela pobreza e
peto abandono em que vivia, a contar apenas com meia
dúzia de amigos que lhe restavam, pobres como ele.
Entre esses, é preciso não esquecer Corbiniano Vilaça,
o mais dedicado de todos, a quem devemos agora este
livro concatenado e comentado pelo brilhante jornalista
e escritor Mário Hora. Um Francisco Braga diferente
daquele que passou pela vida à luz do sol é o que
Vilaça nos mostra na intimidade de uma correspondência de boêmio para boêmio.
Estou certo que Francisco- Braga, se vivo fosse,
não concorreria para a publicação dessas cartas, tão
em desacordo com o seu feitio moral, recatado e discreto. Mas o fato é que elas nos revelam uma fase
nova da sua vida, história que precisava ser contada,
dentro da moldura de seu tempo, quando o insigne
maestro brasileiro era, apenas, um boêmio de gênio a
estudar nos Conservatórios de Música da Europa.
De qualquer forma, temos a obrigação de louvar
esta nova iniciativa do leal amigo de Francisco Braga,
empenhado como sempre em manter aceso o fogo sagrado da sua lembrança para que uma das figuras máximas da música brasileira não seja totalmente tragada
pelo esquecimento.

OLEGÁRIO MARIANNO

EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
Francisco Braga morreu consagrado
O MAESTRO
como das maiores cerebrações musicais do Brasil,
Seu nome está colocado entre nós e além fronteiras,
pelos mais autorizados críticos da Divina Arte, no
mesmo nível dos nomes de Carlos Gomes e Leopoldo
Miguez. Sua vida e sua obra, em todos os aspectos —
desde a infância em um patronato de menores, até a
velhice aureolada de glórias — já foram minudentemente estudadas. Recentemente, a Divisão Cultural
do Ministério do Exterior deu ao prelo um estudo
bibliográfico de 95 páginas, da Sra. Iza de Queirós
Santos, ex-discípula de Braga, no qual ela nos conta
a vida do autor de Jupira. Nesse excelente estudo
«Francisco Braga», a autora transcreve quatro cartas
de Braga dirigidas ao barítono Corbiniano Vilaça, seu
arnigo e confidente, amizade fraterna que se solidificou
quando ambos em Paris — Vilaça como pensionista
de pintura do governo do Pará e Braga, como subvencionado do governo federal, após ter participado do
famoso concurso do «Hino da República».
Foi a leitura dessas cartas que nos sugeriu as páginas deste livro. Amigo há largo tempo de Corbiniano
Vilaça e, por intermédio dele de Francisco Braga,, nos
últimos cinco anos de sua fecunda existência, sabíamos

possuir Vilaça numerosas cartas de Braga que, divulgadas, muito revelariam acerca do maestro cujo nome
sobreviverá no Brasil, enquanto se cantar nas escolas
o «Hino à Bandeira». Demo-nos às mãos, o autor e
Vilaça e desse aperto de destras nasceu este livro
sem pretensões, com o qual cooperamos para a glória
em que Francisco Braga mergulhou serenamente, marcando um encontro com Catulo «lá em cima» ( * ) .
Sendo a justiça de Deus mais certa que a dos homens,
o autor de Jupira e o cantor dos Poemas Bravios se
encontraram em breve tempo lá em cima. Braga morreu
em 1945 e Catulo em 1946.

Braga foi para a Europa em 1890 e Corbiniano
em 1892, como pensionista de pintura do governo do
Pará, autorizado pela lei n9 51 de 26 de agosto do
mesmo ano. Em Paris, Corbiniano freqüentando a Academia Julien, como aluno de Jules Lefebvre e Robert
Fleury e tendo como condiscípulos os brasileiros Lopes
Rodrigues, Rosalvo Ribeiro, Oscar Pereira da Silva,
Pedro Alexandrino e Carlos Azevedo, encontrou na
residência do Dr. Gabriel Pizza, nosso ministro plenipotenciário em Franca, com Francisco Braga já matriculado no Conservatório de Paris, na classe de Jules
Massenet. Pouco depois Vilaça e Braga residiam juntos
(*) O episódio contado pela Sra. !za é o seguinte: Braga,
já muito mal, recebeu a visita de Catulo, que, ao retirar-se,
convidou-o para almoçarem juntos. .E Braga'objetou: «Agora só
lá em cima (apontando para o alto) se tivermos a felicidade de
lá chegar.»

na Praça d'Anvers. E não mais se separaram até a
partida de Braga para Dresden, na Alemanha e depois
para a ilha de Capri, na Itália, onde foi escrita a partitura de Jupíra.
E' mister, aqui, um esclarecimento ao leitor, imposto
pela condição, em si mesma, de não ser possível ao
autor separar os dois amigos, não apenas, no convívio
fraterno de Paris, como nos acontecimentos que se sucederam relativamente à vida de um e de outro, tão
entrelaçadas como se encontram nas cartas transcritas
mais adiante.
Um ironista que, de uma feita, rne viu em animada
palestra com Corbiniano, disse-me logo que ele se foi :
-— Este è. o homem que foi para a França estudar
pintura e voltou cantor.
Aliás, Raul, em feliz charge, já havia registrado a
«mudança», apondo-lhe a seguinte legenda: «Artur
Lucas — Ó barítono, como te celebrizaste ? — Corbiniano Vilaça — De modo simples: metí-me no canto>»,
charge divulgada no Fon-Fon de 15 de julho de 1916.
Quando combinávamos a feitura deste livro, lembrei
ao Vilaça a sátira de Raul e perguntei, naturalmente,
como se dera a «mudança». Vilaça contou-me, então,
que, de fato, deixara o Brasil para estudar pintura e
a estudara em Paris, na Academia Julien. Encontrou
Braga nas circunstâncias já mencionadas e foram morar
juntos. Dou a palavra ao Vilaça:
«— Braga compunha ao piano e eu gravava no
ouvido as melodias e cantarolava-as. Daí nasceu o meu
pendor pelo canto. Com o estímulo do futuro autor

de ]upira, matriculei-me na Escola de Canto da Grande
Ópera, onde fui aluno do Prof. Frederico Lottin, chefe
de canto do Teatro National de Ópera. Aqui tem
você um certificado assinado pelo prof, Lottin, de minha
passagem pela Escola. Tudo isto sem abandonar o
meu curso de pintura. Como barítono exibi-me em
vários concertos em salões de Paris, Madri, Lisboa, Rio
de Janeiro e Buenos Aires. Foi assim que me fiz cantor
sem deixar de estudar pintura. Mas, os «espíritos de
porco» não se encontram somente no Brasil. Em Paris
viviam brasileiros, maus brasileiros, por sinal, que mandaram ao Pará uma «denúncia» acerca das minhas atividades musicais. O resultado não se fez esperar; por
ato de 3 de setembro de 1908, o governo do Pará
cortou a minha subvenção e pôs à minha disposição,
na Agência da Ligne Brasiliana, uma passagem de primeira classe de Marselha ao Pará. Quando residi com
Braga desenhei, a fusín, um seu retrato que dediquei
ao Conservatório de Música do Pará, fundado por
Carlos Gomes. Esse retrato figurou no Salão de BelasArtes de 1898, sob o n.° 242, sendo depois enviado ao
Pará e recusado pelo diretor do Conservatório, senhor
Gama Malcher, em ofício datado de 20 de julho do
mesmo ano, alegando que a oferta só podia ser recebida
por intermédio do governador do Estado. Sem subvenção regressei ao Brasil, diretamente ao Pará, onde
encontrei o mais hostil dos ambientes. Fui envolvido
numa rede de baixas intrigas e só não me mataram de
emboscada, em pleno dia, em uma das ruas de Belém,
porque me dispus a vender caríssimo a m-inha vida e
e me refugiei, depois, no Maranhão.»
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Os primeiros compassos da 2." cena cie Jup/ra, manuscrito c/c Bra.c;a cíoacío por
C. Vilaça ao Museu da Prefeitura

de Francisco Braga, desenhado em Paris por Cocbtniano a que. se alude
em uma das cartas deste livro
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Uma das cartas de Braya, escrita cm Dresden e datada de agosto de 1896
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A tarefa de escolher entre as cartas que Vilaça
me confiou aquelas que melhor revelassem a vida de
Francisco Braga na Europa, quer durante sua permanência no Conservatório de Paris, quer na sua estada
na Alemanha, na Itália e em Portugal, não é tão fácil
quanto a mim mesmo me pareceu. Nas 135 epístolas
e cartões postais escritos no bonito cursivo de Braga,
abrangendo um período que vai de 1895 a 1912, há
um bom número de cartas com revelações absolutamente confidenciais, cuja divulgação importaria em desrespeito à memória do autor do «Hino à Bandeira».
Braga, nas horas difíceis por que passou — e foram
muitas — não controlava as palavras que eram quase
sempre violentas, em particular quando se referia aos
seus credores. Daí o cuidado que presidiu, da minha
parte, à escolha das cartas dadas aos leitores, neste
livro. Algumas delas são bastante significativas, outras
menos. Os longos espaços de tempo de umas para
outras explicam-se pela seleção que me impus. E a
bem da verdade — para evitar juízos apressados •—
deixo, aqui, a afirmação categórica e sob palavra, de
que Vilaça não interferiu, de qualquer forma, na escolha das cartas que ponho diante dos olhos dos leitores. Das 135 que ele me confiou escolhi 40, que
são as que figuram neste livro.

de Wagner. Respira-se Wagner; come-se Wagner e
por toda parte há estudos, retratos, biografias, partituras, lembranças — tudo sobre o grande homem. Vou
te escrever mais longamente.»

INTRODUÇÃO ÀS CARTAS
M Í 890, quando Francisco Braga chegou à Europa,
dominavam o ambiente musical da França Saint
Saens, Massenet, Gounod, Ambroise Thomas e Debussy,
este autor de Pe/eas et Melisande, o impressionista que
iniciou a reação contra o wagnerianismo. Eram os da
«atualidade», diante dos quais Berlioz, Bizet, o autor
da «sensual e atrevida Cannem», e César Franck, se
esbatiam envoltos em uma luminosa névoa de tradição
e respeito, mas sem seguidores. Entretanto, na Alemanha, Wagner continuava sendo um Deus, à cuja
sombra gigantesca proliferavam imitadores de todas as
nacionalidades, atraídos à Bayreuth e, até, grandes e
notáveis influenciados, como no caso de Verdi, na última fase de sua vida de fecundo compositor de óperas.
Diante de Wagner, o pai Beethoven, os avós Gluck
e Bach, o tio Mozart e o primo Chopin ainda tinham
um culto na alma e no coração dos povos do velho e
do novo mundo. Mas, era o Hércules do «Lohengrin»
quem dominava esmagadoramente o Oriente e o Ocidente. Em cartão-postal de Desdren, datado de 8-81896, Braga diz: «Caro Vilaça, Cá estou em .Bayreuth
e amanhã começam as representações da Tetrologia
wagnerista (a minha vez) . Tudo aqui é Wagner z
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O wagnerianismo chegou a ser uma «doença mental» do mundo, no nosso século; e os poucos que ousaram levantar-se contra ele caíram fulminados pelos
raios ultra-melódicos desse novo Zeus.
Braga, porém, não desembarcou em Paris apenas
como um aluno distinto do nosso Coaservatório de,
Música, agraciado com um prêmio de viagem. Fôra-o,
sim, com um prêmio de consolação por não ter sido
classificado no famoso concurso do Hino da República,
de que saiu vitorioso Miguez, então diretor do Conservatório. Músico desde o berço, começara a compor
adolescente. Aos 19 anos, escrevia a sua primeira peça
orquestral, a Fantasia-abertura, cuja execução surpreendeu os seus mestres. Seguiram-se o romance sem
palavras Canto de Amor, Maritana, (habanera), Do/ce
f ar niente (gavota), Meiga (valsa para concerto) Sonho
de Danté (para a banda do Conservatório Nacional de
Música) . Ademais, freqüentara a classe de Harmonia
da nossa Escola superior de música.
Para o ingresso no Conservatório de Paris era
exigido um concurso. Braga concorreu e entre 25 candidatos procedentes de todos os países obteve o primeiro lugar. Então, Massenet tomou-o a si. O autor
de «Werther» e de «Tais» sentiu que lhe caía nas
mãos um legítimo predestinado. E a afeição entre o
mestre e o discípulo se tornou notória. Na classe de
— 11

Massenet recebiam lições do Mestre, lado a lado. o
brasileiro F. Braga e os franceses Charpentier, Paul
Vidal e Chabrier, para lembrar, apenas, esses três.
Eram todos satélites do Mestre e dele recebiam as lições
e as influências. Eis que se esgotam os dois anos concedidos a Braga pelo governo brasileiro. Ele terá que
deixar o Conservatório de Paris. E é o próprio Massenet quem escreve ao nosso governo, encarecendo a necessidade da permanência de F. Braga por mais dois
anos, em Paris. É atendido. Pôde, assim, Braga concluir o seu aperfeiçoamento.
Nesses quatro anos de convívio com Massenet,
Francisco Braga nunca deixou de escrever. São dessa
época: Êxtase, Prière, Scherzo, Lê hver, Declaration,
Serenade tointaine, Valse romantique, a gavota Mimi,
Melancolie, um Romance para cello, a gavota Marionettes que alcançou popularidade aqui e além mar e
as suas duas maiores páginas daquela fase, o Prelúdio-sinfônico Patjsage e o Poema-sínfônico Cauchemar de
exuberantes efeitos orquestrais.
Esgotado o prazo de prorrogação, Francisco Braga
deixa Paris e ruma para a Alemanha. O «monstro»
do Anel dos Nibelungens empolgava-o e atraia-o.
De Dresden, onde se fixara, corre a Bayreuth, o
famoso templo do wagnerianismo. Volta a Dresden e
visita outras cidades do Reno. Passa por Viena d'Áustria. Retorna ao ponto de partida. Ferve-lhe no cérebro
a concepção de uma obra grandiosa. É quando lhe
chega às. mãos o «libreto» de «Jitpira», que Escragnole
Doria extraíra da lenda escrita por Bernardo Gui12

marães ( * ) . Esse poema estivera em mãos de Carlos
Gomes, no Pará, tendo Gomes, já muito enfermo, desistido de escrever a partitura em favor de Braga. Enfim, ]upira seria a obra que sonhara escrever e que
antes de ser o seu Thabor foi a sua Tarpéa.
Da cidade alemã, Braga corresponde-se quase que
diariamente com o amigo que ficara em Paris, onde
deixara credores numerosos, que, de lá, vai pagando aos
poucos. A estes, Jupira junta outros motivos de preocupações morais, de humilhações até. Nesse particular
as suas cartas são eloqüentíssimas. O poema, ou melhor,
o libreto da ópera cria-lhe problemas angustiosos. Primeiro é a versão para o francês do texto de Bernardo
Guimarães. Ele apela para Vilaça e este entrega a
tarefa a um Sr. Cighera, que a aceita por 200 francos.
Braga não tem esta quantia. Mnda que Vilaça consiga um abatimento. Cighera deixa a coisa por 150
francos, mas estabelece condições vexatórias. Afinal
Jupira é traduzida para a língua de Chateaubriand.
Mas, a versão se faz em prosa. Surge logo outro problema: a procura de um poeta para extrair o libreto
da prosa de Cighera que, entretanto, não quer entregar
a versão sem receber o dinheiro: por intermédio do
amigo em Paris, Braga, da Alemanha, estabelece condições . E recebe uma carta malcriadíssima do tradutor.
Pede então, a Vilaça que devolva as ofensas a Cighera. Vilaça as devolve, mas o faz tão abrasileiradamente que o francês «sobe a serra» e o chama aos
(*)

«Francisco Braga», de Tapajós Gomes.
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Tribunais: processa-o. Um juiz sensível às coisas de
arte resolve tudo da melhor maneira.
E Braga não espera mais. Mesmo sem o libreto,
começa a escrever a partitura da ópera, já então instalado na ilha de Capri, onde uma dona, ao que parece
muito pouco mobile, lhe acende a chama da inspiração.
Manda buscar em Paris o poema em português e entrega-o a um jovem poeta italiano, que faz, afinal o
libreto. Convencido de que Jupira não seria cantada
na Itália, Braga corre a Munich e sonha com a representação da ópera no teatro local. Entrega-a a um
tradutor, que verte o libreto do italiano para o alemão.
O homem, uma notabilidade no assunto, pois que fora
o tradutor do libreto de Os Palhaços de Leoncavalo
para o alemão, mete mãos à obra, faz a versão e qualifica Juplra como uma EXPLOSÃO. Mas a explosão
se anula nas mãos de quem tudo pode e manda em matéria de execuções musicais: o diretor do Teatro Real
de Munich. E Jupira adormece entre outras partituras
na gaveta de von Schuch, que fica cosendo Braga em
água fria, até que o nosso maestro, desiludido e desencantado, retorna a Dresclen, com um agudo espinho de
decepção cravado na alma. Sonhou Braga com a representação da sua cabulosa cabodinha no Teatro Lírico da Renascença. Vilaça,na imprensa parisiense,
conseguiu acender pequenas lâmpadas em torno da
ópera de Braga. Esse alampadário não teve a força
das gambiarras do Teatre Lyrique e Braga sofreu mais
uma dolorosa decepção. Caiu, então, numa felizmente
breve, fase de pessimismo. Em uma das suas cartas
chega a falar em «meio fácil de fugir da vida.»
H

As cartas de Francisco Braga, transcritas nas páginas que se seguem, teriam um mérito muito discutível,
se não contivessem a sua odisséia, por ele mesmo escrita, odisséia que, somente agora, os brasileiros que
cultuam a sua memória vêm a saber e, entre eles, o
autor deste livro.
De novo em Dresden, onde já escrevera Marabá,
poema sinfônico, O/?/ se te amei l e Dá-me as pétalas
das rosas, sobre versos de J. Otaviano e Olavo Bilac,
Braga sonhou com a representação de ]upii'a em uma
cena alemã, «tendo deixado de parte o oferecimento
que lhe fora feito em Nápoles para dá-la em um teatro
dali» ( * * ) . Depois de haver sujeitado a partitura à
apreciação de um grande musicista alemão — Hermann
Levy, que tinha sido amigo íntimo de Wagner (conta
Sousa Rocha no opúsculo citado), Braga conseguiu
fosse a partitura recebida pela direção do Teatro Real
de Dresden.
Esperava F. Braga, em Dresden, a fugidia oportunidade, quando lhe surgiu um ensejo de voltar ao
Brasil. Às proximidades do centenário da Abertura dos
Portos, o maestro Sanzone, em Milão, organizava uma
companhia lírica para trazer ao Rio de Janeiro. Convidou Braga a vir integrado na sua organização, prometendo levar Jupira no Brasil. Braga aceitou o convite
e aqui chegou em 1900, sendo recebido" como um triunfador pelos seus amigos, a cuja frente se encontrava
( * * ) «Perfil bibliográfico do maestro Francisco Braga», de
Sousa Rocha.
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José do Patrocínio. Mas, Jupira não foi representada.
Leopoldo Miguez impunha que se cantasse a sua Saldunes. Sanzone teve medo de provocar ressentimentos
nos brasileiros. E as óperas de Braga e de Miguez
foram canceladas do programa. Os dias decorreram.
A temporada Sansone estava para terminar. E o empresário, sem dinheiro, segundo, ainda, o depoimento
de Sousa Rocha, lançou mão de ]npira para o último
espetáculo. Isso se verificou na noite do dia 10 de
outubro de 1900, sendo ofertada a Braga uma batuta de
ébano e ouro que hoje pertence a Vilaça. No dia seguinte Jupira foi novamente cantada e Braga carregado
em triunfo até Vila Isabel, onde, então, residia. Em
Paris, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, em soírée
artística, no Teatre de La Bodimère, foi cantada a segunda cena, que preenche 28 páginas manuscritas pelo
próprio Braga e pertencentes, hoje, ao Museu da Prefeitura. Interpretaram «Jupira» o soprano Blanche
Matot e «Querino» o barítono Corbiniano Vilaça. Presentes a essa recita estiveram a Princeza Isabel, o ministro do Brasil na França e a fina flor da colônia
brasileira domiciliada na Cidade Luz.
De retorno ao Brasil, Braga se viu sem emprego.
Organizou concertos aqui, no Lírico e em São Paulo.
Voltou a esta capital e continuou dando concertos no
Lucinda e no São Pedro, hoje João Caetano. Amigos
envidaram esforços para metê-lo no Conservatório como
professor. Uma onda de torpes miseriazinhas se
ergueu contra essa justa pretensão. Finalmente, o presidente Campos Sales nomeou-o para reger uma cadeira
do então Instituto Nacional de Música e Braga, pouco
16 —

depois, readquiriu o proíessorado no antigo Asilo dos
Meninos Desvalidos, de onde saíra. Tinha, então, o
pão de cada dia garantido. Mas não dormiu sobre
esses louros enfermiços. Não descansou. O papel pautado é-lhe um convite permanente e a inspiração brotalhe no cérebro em catadupas. Escreve hinos, inclusive
o da Bandeira, o poema-sinfônico Insônia; a partitura
do Contratador de Diamantes de Afonso Arinos; a partitura de uma Pastoral, de Coelho Neto; a música para
o soneto de Bilac Virgens Mortas; Saudação pela Pátria, Pranto da Bandeira, Paz, Hino à Imprensa, Marcha
Nupcial e inicia a partitura de Anita Garibaldi, com
libreto de Osório Duque Estrada. De permeio compõe
música sacra, Padre-Nossos, Ave Marras, Palavras de
Cristo, Missas de São Francisco e São Sebastião, TeDettm, Ttezenas de São Francisco de Paula, Hosanas.
Regente que se firmara nos concertos da Exposição de 1908, Francisco Braga organiza uma Orquestra
Sinfônica para a Sociedade de Óperas Nacionais, que
representa Carmela, de Araújo Viana e, depois, com
Francisco Nunes, a Sociedade de Concertos Sinfônicos,
que, sob sua batuta, realiza a fase mais brilhante de
música de câinera no Brasil. Rege em salas, nas praças
públicas, nos estádios esportivos, eletrizando as multidões. Por espaço de vinte anos trabalha sem descanso
e sem desânimo; e essas duas décadas de atividades
debilitaram-no. Sua saúde fica profundamente abalada.
Em 1933, regendo um concerto sinfônico em homenagem
a Wagner, abandona a regência no segundo número
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do programa. Uma aguda dor no peito obriga-o a
depor a batuta. E ele o faz por muito tempo recolhendo-se ao lar para uma longa inatividade de cura prescrita pelos médicos, submetido a um rigoroso regime.
Vence o organismo, afinal, e Braga volta à atividade.
Mas, está velho e alquebrado. Só o espírito cintilante,
em permanentes coriscos de ironia, permanecia com
trinta anos.

Como Schubert, Francisco Braga deixou duas partituras inacabadas, a de «Anita Garibaldi», que está
sendo concluída pelo maestro Eleazar de Carvalho e
outra que foi, também, o £eu Canto de Cisne. Essa
última tem uma pequena e comovedora história.
O autor de Jupira já estava muito doente e lutando com imensa dificuldade financeira. Os seus honorários de professor aposentado da Escola Nacional de
Música mal davam para as despesas da casa. Vilaça
que o assistia, como sempre o fez, teve a idéia de, por
intermédio do poeta Olegárío Mariano, conseguir do
presidente Getúlio Vargas um amparo monetário para
o velho mestre enfermo. E para que o Príncipe dos
Poetas visse, com os próprios olhos, a situação de Braga,
levou-o à casa da rua Barão de Itapagipe. Deixe,
leitor, que o próprio poeta conte o episódio:
— Realmente fui à casa do Braga levado pelo
Vilaça e verifiquei a quase miséria em que vivia, já
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muito doente, o autor de Jupira. Nem para as injeções
havia dinheiro suficiente. Fiquei impressionadíssimo.
Deixei com o velho Braga um exemplar de «Quando
vem baixando o crepúsculo» e fui para a Academia.
Era numa quinta-feira, dia de sessão. Encontrei
o Presidente Getúlio na casa de Machado de Assis, que
ele, um dos 40, raramente freqüentava. Não perdi
tempo: narrei-lhe, sem exagerar, tudo quanto tinha
visto minutos antes. O presidente se mostrou penalizado da situação do velho Braga e prometeu-me que
iria tomar providências imediatas. De fato, três ou
quatro dias depois, o ministro Capanema comunicava
a Braga que o Ministério da Educação destinava-lhe
60.000 cruzeiros como prêmio pelo Hino à Bandeira,
pelo qual Braga havia recebido, até então, 500 cruzeiros!
Francisco Braga leu os meus versos. O poema «Pressentimento» o empolgou. E mesmo doente, começou a
vesti-lo em roupagem musical. Mas, não concluiu. A
morte o levou quando faltavam, apenas, algumas estrofes. A crueldade do destino não quis que os meus
versos ficassem imortalizados pelas melodias do meu
nunca esquecido Braguinha. Esta partitura, assim inacabada, eu guardo como uma relíquia, que, para mim,
não tem preço.»
Nos últimos anos de sua gloriosa existência, o
autor deste livro foi, em missão profissional, levado ao
maestro pelo seu amigo Vilaça. E, logo nesse primeiro contato Braga o conquistou, tendo o jornalista,
sempre em função do seu jornal, voltado outras vezes
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à casa da Rua Barão de Itapagipe, onde Braga o recebia como somente ele sabia receber às pessoas honradas com a sua amizade.

AS 40 CARTAS DE FRANCISCO BRAGA
E, agora, leitor, as cartas.

M. H.

Cabourg, l de setembro de 1895
Caro Vilaça
Escrevo-te para pedir-te mais um favor. Ei-lo:
Manda-me amanhã, às 5 horas da tarde, um telegrama de modo a me servir de pretexto para poder
partir no dia seguinte. Por exemplo: Ministro Brasil
deseja falar urgente (ou outra qualquer coisa que possas
inventar.) Não deixes de fazê-lo, pois é o único meio
que tenho para sair daqui antes do dia 6, o que me
será de grande utilidade.
Adeus e até breve. Todo teu
Braga
Hotel du Nord

Caro Vilaça
Que é feito de ti ? Já estive em teu chateau duas
vezes sem ter a fortuna de te encontrar. Fui sexta-feira
à Ópera supondo avistar-te com o amigo do Amaral
e . . . nada. Amanhã vou passar a noite em companhia
do simpático amigo comum Otávio Guimarães.

20
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Queres vir comigo? Vem jantar em nossa casa e
depois partiremos, ca te vat'il?
Olha o concerto, hein ?
Teu

Braga
Segunda-feira, l hora da tarde.
2 de dezembro de 1895.

Dresden, 28 de maiq de 1896
Meu caro Vilaça
Obrigado pela tua amável de 22 do corrente. Se
vais bem de saúde procura os necessários meios para
que este estado de coisas persista, mesmo porque nem
sempre és favorecido da sorte, no que concerne ao estado físico, apesar de que as meninas não dão também
muito tempo, para que o teu psicológico estado não
sofra as conseqüências.
Eu vou, com a graça de Deus, regularmente satisfeito; já estou me habituando aos . . . ? . . . deste povo,
embora não esteja bastante familiarizado com a língua
germânica.
Ca viendra, je V espere.
Já tenho muito visto da cidade que é um bijoü.
Não podes calcular como são bonitinhas as ruas de
Dresden e com que limpeza traz a Municipalidade esta
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cidade. Há passeios magníficos, destacando-se o Belvedere, onde se acha a Academia de Belas Artes, que
é um monumento moderno, de um estilo bastante nobre,
com linhas mui graciosas. O Teatro da Ópera é soberbo simplesmente. Basta dizer-te que, nas coisas
mais insignificantes, esta gente introduz a arte. Tudo
é interessante, e demais Dresden é uma cidade de
tentiers, onde se vem passear ou viver tranqüilamente,
muito contribuindo para isso, a excelente situação da
cidade e a importância que têm as artes, (a música
principalmente) o que a torna um centro modesto, barato, mas elevadíssimo como cultura intelectual. É o
que se pode denominar ouro sobre azul.
Que história é esta que você me conta sobre a
saúde do nosso tão bom Mestre Gomes ? Caí das
nuvens, como se costuma dizer. Um homem tão robusto e parecendo não ter preocupações dessa ordem,
prejudicado, é verdade, com outras muito mais desagradáveis. Deus permita que isto não passe de um
susto sem conseqüências. Agora me recordo que, quando estive em Milão, estranhei não ver o nosso maestro
fumar. E perguntando-lhe, respondeu-me não mais usar
do vício, acrescentando que muito lhe custara, rnas que
era necessário para a conservação dos seus dias. Talvez já houvesse sintomas nesta ocasião. Que caiporismo cruel. Já escrevi-lhe uma carta para o Pará, pedindo-lhe notícias de sua saúde e participando-lhe a
minha mudança de residência. Se souberes, ou por
jornais, ou por carta, ou mesmo por ouvir dizer alguma
coisa concernente ao estado do Gomes, manda-me dizer.
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Não calculas como me dói o coração uma notícia dessa
ordem ? ! Confiemos em Deus e que ele prolongue a
existência tão útil à sua Pátria, de um dos seus mais
diletos filhos e de um dos nossos mais caros amigos.
Manda-me dizer'quanto é que eu devo ao coiffeur,
que eu quero enviar-te o dinheiro e me mandares os
objetos que lá estão, assim também as botinas. Informa-me também se o Azevedo e o Otávio darão o
dinheiro suficiente a pagar 30 francos dos bilhetes do
Lê Vasseur. Não os obrigue a dar, somente quero
saber se é necessário que envie daqui, pois os bilhetes
serão apresentados em tua casa no dia 5 de junho.
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Adeus, com lembranças aos nossos companheiros,
particularmente ao Otávio e ao Azevedo, que tiveram
a gentileza de acompanhar-me à gare. Muitas saudades
da família Vergonnet. Aí vai um abraço que te envia
o amigo certo
Braga

Dresden, 5 de junho de 1896
Caro amigo Vilaça
Tua carta de 2 do corrente veio encontrar-me bom
de saúde; que o mesmo te suceda, o que infelizmente
não acontece com o nosso amigo o Mestre Gomes, o
que confirma o boletim que me envias juntamente. Não
há nada a fazer, meu caro. Segundo os jornais que
recebi do Rio e que transcrevem os telegramas de Lis24 —

O final da carta do autor de O GUARANI

"Jupira" escultura do artista Honorio Peçanha que figura no monumento
funerário de Franciscfi Braga, ainda no atelier do escultor examinada
pelo repórter de O GLOBO
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O maestro regendo na Praça da República em urna comemoração do Dia
da Bandeira

boa, do tempo em que lá estava o nosso maestro, parece
ser d'um cancro, já bastante avançado, na língua, que
sofre o nosso tão distinto patrício. E tu bem sabes,
pelo comandante que aí esteve, que, infelizmente, essa
terrível moléstia raríssimas vezes acha um meio de salvação. O que queres? Não convém iludirmo-nos, pois
tarde ou cedo, a verdade triunfa.
É belíssimo o procedimento do governo do Estado
do Pará e o povo paraense, se associando a esta nobre
manifestação, sobe alto no conceito das mais civilizadas
nações e prova com esse ato inteligente, o apreço que
sabe dar aos mais distintos homens, aos grandes vultos
patrícios do nosso santo e amado torrão natal; e o
nosso Maestro é um dos mais extraordinários !

Ora, Vilaça, tens idéias momentâneas e bizarras;
resolveste, agora, fazer o meu retrato para mandar
já no fim de junho, quando já estamos no dia 5 e se
eu tirar a fotografia, só estará pronta no dia 15 ou 17,
portanto lá em Paris, no dia 20; e do dia 20 até o
fim do mês pensas ter tempo pra fazer um chef~d'ouvre ?
E depois, para tirar retrato é preciso ter dinheiro
e eu justamente ainda não recebi; com a distância, em
vez de ter, como em Paris, o dinheiro no dia 7, só terei
no dia 10 ou 11. Já há seis dias recebi do meu amigo
Rocha, do Rio, uma encomenda original; pede-me esse
meu bom amigo, mandar-lhe uma dúzia de meus retratos, o mais depressa possível, reservando para depois a razão porque pede-me isto (?) Decididamente
25

gozo de certa reputação muito perto da celebridade.
Já os meus retratos são disputados, até pelos artistas
paraenses!
Olha, vai te servindo por enquanto dos retratos
que tens, que o mais breve que puder te mandarei um
moderno. Podes ficar convencido que a minha careta
não sofreu alteração que a avantajasse. Cada vez mais
mono!
Recebi e te agradeço a conta do barbeirinho da
rue dês Vinaigriers. Assim que os cobres me chegarem
às mãos mando-te, mas não envies as coisas, senão
quando eu te disser. Assim as botinas que, também
irão os ricos 24 francos. Têm sido muito elogiadas e
por moças de bom gosto, as minhas belas botiíí,as,
sabes ?
Diga a Melle. Vergonnet de não ser preguiçosa
e escrever-me umas linhas, como ela tinha prometido;
e enquanto não tiver resposta não escreverei outra
carta. É da vida.
Aí vai caceteação, mas tem paciência. Peço-te me
enviares as Simphonies de Schttmann. Procura nas
músicas 2 cadernos brochados Edition Peters. Tem paciência, Vilaça. Como ainda não recebi os cobres
peço-te prevenires a Casa Lavasseur de esperar até o
dia 18. Quando tiveres tempo passa no meu camiseiro
— passage Geuffroy, «Au rói dlvetot» e previne o
homem que eu fui obrigado a me ausentar por 3 meses,
mas que de volta lhe pagarei, se não enviar daqui,
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a soma, pouco antes. Mas não digas a ele onde estou,
nem o meu endereço.
Adeus. Lembranças aos amigos e receba um abraço do amigo certo
Braga
Pension Kersting
Lindenaustrasse 16 II

Dresden, 17 de junho de 1896
Caro Vilaça.
Acabo de receber a tua carta-postal bem como as
músicas que te pedi. Agradeço-te bastante, assim os
jornais que falam do Gomes, cujo estado é verdadeiramente deplorável.
Que história é essa, homem ? 8 dentes! Você é
doido, com certeza, Tiraste 8 dentes de uma só vez ?
Como vais fazer para comer ? Pões um aparelho ? Em
todo caso, quando estiveres raivoso já não podes morder; é já isto vantajoso ! Aí vai algum dinheiro para
pagar os bilhetes de LeVasseur. O resto peço-te que
vás renovar estas reconnaissances, mas vás imediatamente, porque temos o tempo justíssimo. Deve custar
uns 5 francos. Portanto envio-te 25 marcos que eqüivalem a 30 francos; como já tens 10, fazem 40. Creio
que basta para tudo isto e talvez ainda sobre, o que
não faz mal, pois preciso que me envies em uma caixa
de madeira, para não se estragar, um grande livro
meu, encadernado Wagner sã vle, son euure, mas da
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alguma pressa, pois preciso consultar certas coisas.
Manda pelo caminho de ferro grande vitesse.
Quanto às outras dívidas, mais tarde vai o cobre;
agora tenho que ir talvez a Berlim, nos próximos
quatro dias e preciso ter cobre no bolso. Adeus.
Ah! ia-me esquecendo. Tens visto o Mesquita?
Escrevi-lhe duas cartas e não tive resposta. Vê se o
encontras, ou escreve-lhe e responda-me. Sabes o endereço do Mesquita ? 4 rue Bosio - - Auteuil.
Adeus, caro Vilaça. Com um abraço do teu amigo
certo
Francisco Braga
Dá lembranças ao Ferroni. Como vão os Vergonn e t ? Saudades.

Desdren, 19 de junho de 1896
Caro Vilaça
Recebi ontem uma carta tua e agora mesmo uma
carta-postal. Obrigadissimo, por ambas. Respondendo
à segunda, mesmo porque a primeira não tem motivo
de resposta, a não ser 5 francos que te devo ainda dos
bilhetes, pois eu não supunha que os tais importassem
em mais de trinta francos. Quanto à segunda, onde
tratas da missa do Gomes, apesar do homem ainda
estar vivo. Que história é essa, Senhor? As notícias
não foram confirmadas e pelo fato de um seu qualquer
dizer que o Mestre não vive, acreditas e. . . zas, vamos
fazer uma missa com pancadaria. Espera mais um
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pouco para ver se realmente o homem foi-se embora
desta (palavras impublicáveis) que se chama — Mundo.
E depois, nas óperas do Gomes, não há trechos
que possam ser cantados assim tão facilmente. Temos
por ex. a Ave~Maria do Guarani que é um belíssimo
trecho musical, mas precisa COROS e mais, uma voz
de soprano (Madlle Andéa), um tenor, um barítono
(você), um baixo. Todas essas vozes têm partes obrigatórias a cantar, isto é SOLOS. Tens meios de
arranjar isto ? Não precisa orquestra, pois com o Harmonium ou o Órgão que pede só uma pessoa, tudo ficaria bem. Mas, o cobre? Eu não tenho música, mas
com a partitura, podes perfeitamente procurar a Ave
Maria e mandar tirar as partes de cada um e suficientes
para o número de coristas e pronto. Não vejo outra
coisa, a menos que não disponhas de uma orquestra de
uns 32 músicos para tocar uma das ouvertures do Gomes. Meu caro, bem sabes que não são as boas idéias
que faltam, mas sim os meios de realizá-las. Em todo
caso, qualquer que seja a manifestação eu me associo
de todo coração e todo o meu sentimento por tão infeliz desgraça. Manda-me dizer o que ficar resolvido.
Adeus, lembranças a todos e recebe um abraço do amigo
certo
Francisco Braga

Dresden, 6 de julho de 1896
Amigo Vilaça
Acabo de ler a tua cartinha de 4 do corrente,
agradecendo-te bastante os teus incômodos a meu res— 29

peito. És uma pérola das raras. O livro de Wagner
é igualzinho ao do Berlioz — diferençando apenas, que
aquele é encadernado com certo luxo, enquanto que
este é o brochado. Mas, agora parece-me lembrar-me de
um episódio lastimável e criticamente gaiato. Sabes ó
Vilaça, quem sabe se o tal livro não foi pró prego
juntamente com uns tantos outros que, para salvar-me
em certos apertos, tiveram tão pitoresco destino ? !
Se não o encontrares não vale a pena continuar
a procurá-lo, pois o livro é bastante grande; é dos mais
altos e dos mais volumosos da minha biblioteca. Fazes
bem, podendo realizar a idéia que concebes sobre o
monumento ao Gomes e, eu agouro-te bom resultado.
Então, o Mesquita é candidato ao lugar do Gomes, no
Pará ? Folgo bastante sabendo disto e acho que ele
faz bem, e Deus queira que as suas intenções sejam
bem recebidas da parte do Governo do teu heróico
Estado, o que será uma excelente aquisição para ele,
em possuindo tão hábil artista...
Como devo cento e tantos francos à Mme. Galmiche, apesar de me dever ela duzentos e tantos, e
receiando que enviando dinheiro alemão ela não fosse
também enganada por qualquer cambista pouco escrupuloso, disse ao meu banqueiro aí que entregasse-lhe
deduzida da minha mensalidade, certa quantia, o que
aproveitando essa oportunidade incluí para você 84
francos e 55 cêntimos. A Mme. Galmiche está incumbida de te dar esta quantia; mas, em todo caso, é
sempre melhor você ir buscar na casa dela, 8 rue Simon
lê France. Esse dinheiro deve ser repartido da seguinte forma: 30 francos para os bilhetes (pois sei que
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os rapazes não poderão dar nada este mês cabuloso),
50 francos para o nosso alfaiate, de quem exijas recibo.
O nosso alfaiate é o Harano, não é? Quanto aos poucos
franquitos que sobram servirão para me enviares pelo
Caminho de Ferro (grande vitesse) ou pelo Correio
a minha partitura de O CONDOR de Gomes, mas a
que está encadernada, assim como também, iodas as
músicas a quatro mãos e os Estudos de Concerí para
piano do Mesquita.
Não fui ainda a Berlim e creio não irei senão
no inverno. Imagine você que preciso fazer umas economias para poder ir a Bayreuth, ouvir a grande ópera
que leva quatro noites, do extraordinário gênio Richard
Wagner. E sabes quaito custa ? 80 francos, só o espetáculo, o que vem a ser, 20 marcos por noite. Incluamos
as despesas de caminho de ferro e de hotel durante
esse tempo, e teremos, pelos menos, 250 marcos. Mesmo porque eu pretendo ouvir duas vezes. E depois,
com todas estas divisões daí. . . Já vo« escrever à Legação de Viena pra ver o que há.
Estimo que sejas feliz com a minha caricatura;
o que eu sinto é não poder vê-la. Atualmente não se
pode fazer retratos aqui, pois os dias são negros e
chove copiosamente, constantemente, aborrecidamente.
Adeus, bom Vilaça. Se encontrares o Azevedo, dá-lhe
(palavras impublicáveis) .
Do teu sincero
Braga
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Dresden, 3 de agosto de 1896.
Meu caro Vilaça.
Saudades tuas.
Escrevo-te para pedir-te diversos e obsequiosos serviços — como sempre. Mas que queres ? És um amigo
tão dedicado que é impossível não usar dos teus tão
prestimosos dotes. Enfim, desde que usemos sem abusar, cela vá bien pás l
Antes de tudo peço-te de prevenires a casa Lavasseur de esperar até o dia 25, assim também o. . .
(censurado) do alfaiate. A razão é a minha próxima
partida, na sexta-feira à Bayraeuth. E os dois pândegos, o Otávio e o Azevedo não pretendem entrar
com os cobres ? Peço-te de prevenires a eles todos
os meses, até os moleques cascarem os cobres. Caradura no caso, amigo.
Aí vai agora o mais importante: o mais depressa
que puderes, chega até a rue de Chateaudun H, junto
ao Pousset, e no entressol, e pergunta à mulher que
está sempre lá, quando termina o prazo das reconnaissances que foram aí depositadas sob o número 09330.
Elas foram depositadas no dia 9 de maio por dois meses,
mas eu disse a ela que iria resgatá-las ? ela me respondeu que não havia nada, que eu podia ir descançado. Mas, em todo caso eu desejo saber se precisa
pagar mais alguma coisa. Se for preciso, pagar, peço-te
de ires na casa do Keller, 3 Cite d'Hauteville buscar
a ficha para reformar. Aí vai um cartão meu para o
Keller. Acho born ires ver o Keller de manhã das 10
às 11 horas. Vou te enviar 51 francos para pagares

ao meu camiseiro quando ele te apresentar um bilhete
assinado por mim. Aí vão 20 marcos (mas vê um bom
cambista, um marco vale um franco e 25 cêntimos).
Com este cobre podes reformar a ficha da rue Chateaudum.
Adeus e desde já obrigado. Até agora vou bem
da saúde, o mesmo desejo que te suceda. Escrevi um
cartão a Melle. Andréa, pois li no «Journal» que ela
obteve um premier accessit, o que já é bem bom. Lembranças a todos. Tens visto os Sinay? Quando fores
lá apresenta os meus cumprimentos. Com um abraço
do teu agradecido
Braga.

Dresden, 14 de agosto de 1896.
Caro Vilaça
Aqui cheguei de Bayreauth, ante ontem, às 11
horas da noite, com o espírito cheio de complicações
incerto e incapaz de ligar duas idéias tal é o efeito
narcótico que produz a música wagnerista, música belíssima e divina, mas que não são todos os cérebros que
podem digeri-la, sendo até funesta a muitos. A mim,
por exemplo, ouviria essa genial música toda a minha
vida sem sentir o menor cansaço e sem que a mais
leve demonstração de aborrecimento fatigasse o meu
espírito. E de Bayeruth trago e conservo precisamente,
as mais doces e mais poéticas e inolvidáveis recordações . O que lucrei e o que aprendi ? Foi para mim
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um dever, cuja necessidade já há muito se fazia sentir.
As representações wagneristas para o músico e mais
ainda para o compositor são uma escola. Ir a Bayreuth
e ouvir Der Ring dês Nibelungen, Parsifal ou qualquer
outra das geniais obras do Mestre, é um dever para
o artista músico. Nesse maravilhoso teatro tudo é caprichosamente, opulentamente traduzido. Os artistas
são excelentes e, plàsticamente falando são talhados
para os papéis que representam na bela tragédia de
Wagner. E a convicção desses heróis? Não são artistas, mas sacerdotes que oficiam, esses homens da
famosa troupe do Wagner Teaater. E a orquestra?
Jamais ouviste, amigo, tão belos e tantos elementos
reunidos, tão nobremente defendendo essa coisa sublime,
essa divina coisa que se chama Arte.
São quatro dias encantados, quatro longos sonhos,
que melhor seria se não viesse a realidade despertar-nos
com as suas periódicas e insuportáveis banalidades de
todos os dias. Mando-te uns programas do teatro de
Bayreuth como recordação; este papel em que te escrevo é exclusivamente de lá, durante as representações
e não se vende em mais lugar algum.
Junto envio-te 120 marcos para pagares os bilhetes
do Levasseur, um bilhete da casa Rói d'Ivetot e 50
francos para o alfaiate. Vê bem o cambista e, em
último caso vai ao meu, 105 rue dês Petits Champs,
canto da place Vendôme. Mr. Meyer. 120 marcos a
um l f. e 25 cent. fazem 150 francos. 30 francos dos
livros, 50 do alfaiate e 51 do camiseiro, fazem 131
francos; restam 19 francos que deves te reembolsar
das despesas de cópias de música, selos, etc.

Recebi as músicas e fotografias. Que diabo! O
meu retrato é feio; eu estou com uma cara de diabo e
parece que estou fazendo uma careta. Gostei do monumento. Mas, não espalhes esta história do monumento. Olha que o Gomes ainda vive, e Deus queira
que nunca tenhas ocasião de fazer-lhe um monumento.
Mas, sinceramente, felicito-te. Obrigado pelas folhas
de ouro.
Como vais com a família Vergonnet ? Não vais
com eles para as águas ? Adeus e sé menos raro. Saudades e abraços do teu amigo
Braga.

Dresden, 13 de outubro de 1896.
Caríssimo Vilaça.
Acabo de ler a tua carta de 11 do corrente e com
prazer vejo que continuas entusiasmado com o projeto que rende homenagem à memória do nosso tão
chorado Mestre e amigo Carlos Gomes. Deus queira
que sejas bastante protegido e que recompensem, como
o esperas, esse teu significante trabalho. Imediatamente
após esta, escrevo aos amigos Lafayette e César Bierrembach, ambos ardentes admiradores do nosso glorioso Maestro. Portanto podes esperar receber as cartas
que envio a esses bons companheiros e que seguem
por teu intermédio, amanhã. Li também na tua amável
missiva o que se refere à direção do Conservatório do
Pará o que fez-me refletir imediatamente nas coisas
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bizarras desta vida: o pobre Maestro Gomes que, durante os últimos meses de sua vida não pensava, não
comia, não dormia senão com as idéias no Conservatório da bela capital do Norte Brasileiro, sempre em
dúvidas, receioso, combinando mil coisas de sua vida
ilustre de saltimbanco não menos ilustre. . . Zás! vai-se
o homem quando partia para assumir a direção do sonhado monumento de arte, sem realizar o que naturalmente tinha em mente. Fica o distintíssimo futuro governador Dr. Pais de Carvalho embaraçado para substituir o nosso imortal amado Mestre. Não é fácil,
amigo Vilaça. Eu sou brasileiro e músico; dois títulos
bastantes para curvar-me ante a soberana proficiência
do grande músico brasileiro e render-lhe a homenagem
que devo ao seu talento criador da ópera nacional.

Dresden, 21 de outubro de 1896.
Caro amigo Vilaça
Não te escrevi antes, como prometera por ter estado doente e não ter cabeça para coordenar duas
idéias. Hoje, já quase restabelecido dou-te notícias
minhas. Sobre o monumento que o teu gênio criador
destina ao pranteado Gomes, recebi jornais e revistas
do Rio, onde so"be, se ter o Bernardelli, o grande escultor nacional, oferecido a perpetuar no bronze a memória do Maestro, do mavioso autor do GUARANI;
e soube que esse monumento se destina ao Estado de
São Paulo.
Mas, não importa. Tu podes apresentar o teu trabalho, será sempre uma glória para o teu talento, uma
satisfação para os amigos e uma dor de cabeça para
os teus colegas.

Vês, portanto, o quanto sou pequeno diante do
gigante que sucumbiu cheio de glórias; mas o meu patriotismo faz-me servidor do Brasil. E se os meus préstimos em matéria de arte podem ser aproveitados estou
à disposição do governo do Estado do Pará, sempre
que ele precisar. Bem conheces as minhas idéias. Já
há tempos recebi jornais ilustrados que me mandaste
sobre as questões italianas. Igualmente recebi os que
sobre a recepção do imperador da Rússia me enviaste.
Grand merci.

Envio-te somente carta para o César, pois não
vejo em que te possa o Lafayette servir de influência;
esse nosso amigo tem um excelente coração mas é modestíssimo e, com certeza, guardará a carta sem mais
nada. Não sei o endereço do César, basta, creio eu,
enviar a São Paulo.

Adeus. Saudades e até breve, em Paris o u . . . no
Pará. Com um bom abraço do amigo

Recebi hoje carta do Otávio. Vou responder-lhe
amanhã ou depois; se o vires, dá-lhe lembranças.

Braga.
P.S. — Não fales destas coisas a ninguém.
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Àddio e até sempre. Um abraço do amigo,
Braga.
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Dresden, 13 de fevereiro de 1897
Caro amigo
Recebi tua carta acompanhada de um programa,
onde li o teu nome como cantor, o que não me surpreendeu, pois conheço os teus talentos vocais, mas
em todo caso, associo-me aos que te aplaudiram e que,
naturalmente, foram numerosos. Então sempre te resolveste a tomar lições de canto ? És um herói. Viraste
metteur en scene ? Conta-me os sucessos que alcançaste com o GUARANI.
Quanto a ir eu a Paris, creio que não será tão
cedo, unicamente por causa dos cobres. Calcula que
ainda não recebi o que me foi concedido e, graças ao
meu amigo Rocha, tenho recebido o justo necessário
para viver, sem grande extraordinário, até que me seja
entregue o que obtive. E depois, trata-se de prolongar
o meu sejour o mais tempo possível sem contar as despesas que terei com a aquisição de um repertório moderno para os meus concertos no Rio. Não poderei
ir a Paris sem gastar, pelo menos, uns 400 ou 500
francos e só a passagem custa 200 e tantos francos,
aller et retour. Vê lá !
O que me aconselhas ?
Ainda não foram executados os meus trabalhos e
talvez o sejam por todo este mês de fevereiro. Lembraste-te de mim no dia 51 Eu lembrei-me do nosso
concerto, meio triunfo, meio fiasco. Vou trabalhando
e tenho gozado boa saúde e o mesmo estimo que te
suceda.
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Como vai o Otávio ? E o Pinto ? E o Azevedo ?
E o Rosalvo ? Lembranças minhas para todos e um
abraço do teu sempre
Braga.

Dresden, 8 de março de 1897
Caro Vilaça
Afinal, sempre fui executado aqui em Dresden.
O CAUCHAMAR e a PAYSAGE obtiveram aplausos
do público alemão. A interpretação que o hábil Arape//meisíer Trebkler deu às minhas produções foi excelente
e eu fiquei muito lisongeado pelo interesse que as
minhas obras despertaram no Sr. Trebkler que, de bom
chefe de orquestra é um amável cavalheiro. Envio-te
o programa que, peço-te mostrares na redação do «Lê
Bresil» ao Sr. Argolo, mas como coisa tua e assim
talvez ele dê uma boa notícia, que me fará dii bien.
Tu sabes que essas coisas são de efeito na casa paterna . E a música ? Aposto que andas sem um. . .
(censurado) vintém no bolso.
Que escândalo homem! Naturalmente... (censurado) te fazem perder a cabeça. Tens feito progressos ?
Quando encontrares o amigo Ferroni dá-lhe lembranças, assim como ao Otávio Guimarães, ao Azevedo e
ao elegante Pinto de Almeida.
Adeus e mais um abraço do
Braga.
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Dresden, 9 de março de 1897.
Amigo Vilaça
Ontem escrevi-te uma carta, enviando-te o programa do Gewerbehaus onde foram executadas as minhas duas peças sinfônicas. Hoje, o que me faz corresponder-me contigo é coisa de muita importância e
de muita atenção e para a qual peço-te muito segredo
e, em grande parte ajudares-me no empreendimento
dessa obra em questão, ainda em estado embrionário.
A tua amizade para comigo, se tem por diversas
vezes manifestado e em ocasiões excelentes para se conhecer os verdadeiros amigos. É, pois confiado nessas
provas amistosas que venho te associar a um projeto
que tenho em mente, aliás bem realizável. Como sabes,
eu estou escrevendo música para o «Revê de princesse»
cujo assunto conheces. Diversas vezes me foram dados
conselhos por amigos do Rio (que, brasileiros daqueles
que como nós também, dão a vida pela pátria) me fazendo ver a necessidade, o dever quase, de eu estreiar
com um trabalho de assunto nacional, de autor nacional. Outrora fiquei em dúvida porém, hoje compreendo a razão que tinham os meus amigos quando
sugeriam-me a idéia.
Depois, no «Revê de princesse» existe Mozart e
Haydn como personagens; tu compreendes que dois
grandes e célebres músicos como estes, figurando em
uma obra, principalmente na de um artista que começa,
seria o cúmulo do ridículo e era bastante para cair a
peça, quando já não bastasse para ser recusada por
qualquer empresário.
-40
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O último retrato de Francisco Braga, em sua residência, ao lado de Corbiniano Vilaça
que tem nos joelhos uma cadelinha pertencente ao jornalista Gondim da Fonseca

Estas c outras razões esclareceram o meu espírito
e sugeriram-me a idéia de voltar ao meu primeiro assunto, o nacional, a bela legenda de Bernardo Guimarães, brasileiro de temperamento apaixonado e profundo conhecedor das coisas pátrias, JUPIRA. Aí nos
meus papéis, deves encontrar um manuscrito em prosa
com o título JUPIRA de Escragnole Doria — música
de Francisco Braga. É um caderno de algumas folhas
cosidas. Eis o que quero que me faças e para o qual
peço toda tua atenção e toda tua amizade, pois é com
esse trabalho que eu pretendo estreiar talvez no próximo
inverno se Deus me ajudar e se as coisas forem ativamente encaminhadas. Peço-te pois, que te entregues
de corpo e alma na concepção e na realização desse
desideratum: l' com o manuscrito peço-te que o faças
traduzir, mas por pessoa que o faça elegantemente, boa
coisa, enfim. Mas, não associes brasileiro algum nessa
empresa nossa. Só tu e eu devemos estar ac fato
disso. Depois de traduzido envias-me uma cópia da
tradução, juntamente com o original em português.
Mas, o principal é agora, isto é, depois do texto
traduzido para a língua francesa; aí é que estará o
grande trabalho tanto mais difícil quanto melhor for
a obra, pois trata-se de achares um poeta que possa
encarregar-se de construir o libreto. Poderás ajudarme nessa coisa ? És a única pessoa que pode lutar
com um trabalho desta força e obter um resultado satisfatório? Garanto-te que o meu futuro depende exclusivamente disto e eu conto cegamente contigo. A obra
é um drama lírico em 2 quadros, com quatro personagens: Jupira, Carleto, Quirino e a outra rapariga,
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rival de Jupira. Haverá coros mas ocultos. Mais ao
menos, um grande ato (2 quadros) de 5 a 6 quartos
de hora. E seria excelente se eu pudesse começar a
trabalhar à proporção que o poeta fosse produzindo.
Um trabalho destes eu faço em 6 meses; o libretista
pode fazê-lo em um.
Ó meu caro Vilaça, se nós pudéssemos levar avante
essa idéia, muito haveríamos de ganhar.
Por aqui as coisas vão indo muito bem comigo.
Com a execução das minhas duas peças, obtive certa
nomeada, que eu mesmo não esperava. O grande crítico de Dresden consagrou-me umas linhas no jornal
«Dresden Anzeiger», o mais importante daqui. Juntamente envio-te um número com o artigo marcado a
lápis vermelho. Que ninguém saiba dessa nossa combinação. E mais um abraço do teu
Braga.

Dresden, 16 de abril de 1897.
Caro Vilaça
Respondo às tuas duas cartas que me enviastes
com datas de 5 e H do corrente. És um herói e, se
assim prosseguires, acabarás fundido em bronze.
São realmente grandes os serviços que vens prestando à arte brasileira, atendendo à tua posição de
artista pensionado tão pobremente, embora sejas merecedor de muitas vezes mais do que os poucos mil réis
que o Governo te abona e que reduzem-se com o mi-
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serável estado do câmbio, a alguns magros francos,
justo e suficiente para não morreres de fome e não dormires sob as pontes do Sena. Mas, em compensação,
o que é uma grande felicidade, tens um grande coração e dispões de quantidade suficiente de filosofia
e assim corres com a tua barca futurosa à busca de
aventuras e idéias geniais, nutrindo o teu espírito destes
dois netares para o teu caráter a Benevenuto Celline.
O espírito do nosso amado e chorado Carlos Gomes, certamente protege as tuas tentativas e se manifestará de um modo qualquer, para provar-te o seu reconhecimento. Continua, Vilaça; não calculas o quanto
eu te admiro e te sou grato, pois sei o trabalho que
tens e o quanto és desinteressado nestas coisas, almejando somente a pomposa realização das tuas aplaudidas idéias.
Quanto às indicações que me pedes sobre a
FOSCA, tenho a dizer-te que, infelizmente, nunca a
ouvi e conheço trechos por ter ouvido algures e a protofonia que, como sabes, fizemo-la executar no primeiro
concerto na Salle d'Harcourt. Onde sei poderias encontrar bons elementos para um sucesso, mesmo porque a parte de barítono é a mais importante da obra
é no LO SCHIAVO e essa partitura conheço-a bem.
Todavia, a FOSCA passa por ser a melhor obra
do nosso maestro paulista, do grande brasileiro ilustre.
Estou de acordo com as tuas observações sobre
o libreto. Resta a saber se o tradutor é bom poeta,
isto é, se obterei um bom trabalho confiando-o a esse
senhor. Quanto ao preço, 200 francos, é mesmo baratíssimo, desde que o trabalho seja bom. Eu sempre

— 43

Dresden, 13 de julho de 1897.
supus, segundo uma carta que me escreveste, que esse
Sr. Charles Cighera, fosse somente Expert-traducteur,
esperando que ele se incumbisse, apenas, de verter para
a língua francesa a prosa ern português, sendo então,
a tradução confiada a um poeta que se encarregasse
de verificar o assunto, acomodando-o às exigências do
compositor. Entretanto, pela carta que acabo de receber, vejo que o Sr. Cighera acumula, sendo tradutor
e libretista. Note-se que não ponho dúvidas; ele pode
ser tão bom poeta quanto é tradutor, se é verdade que
é bom tradutor. Um trabalho destes deve ser confiado a quem tenha talento para a coisa. E é o que
te peço; veja se esse senhor é capaz de se encarregar
desse trabalho, produzindo com habilidade um poema
que se acomode às exigências teatrais modernas. Bem
sabes o que é um libreto e as dificuldades dos compositores quando têm maus libretos. Conto com a tua
perspicácia para desíindares este importante assunto.
E olha que o meu futuro está dependendo da boa realização deste negócio.
Quem é esta ninfa que te enfeitiça atualmente e
que deseja a dedicatória da minha DECLARATION ?
Não te lembras que a dediquei à Mllc. Vergomiet.?
Enfim, faze o que entenderes, contanto que só publiques as 3 melodias juntas. Uma só não me convém,
principalmente esta que é a pior de todas. Em todo
caso, escreve-me a tua opinião sobre isso e responde
breve esta que lês.
Adeus e muitos abraços do teu
Braga.

~>

Bom amigo Vilaça
Bem aqui chegaram a tua carta postal e o número da Revue du Bresil; ambos foram saboreados corci
aquela particular atenção com que leio as tuas simpáticas missivas. Portanto, meus muitos e sinceros agradecimentos .
Ah! o libreto é a minha mais forte preocupação
atualmente; felizmente, só a nacionalidade do assunto
da JUPIRA que como sabes é uma deliciosa, apetitosa
e dramática bem genuína cabocla brasileira, só esse fato
me entusiasma extraordinariamente e vou preparando,
esboçando cenas e combinando efeitos patéticos, dramáticos, sensuais, mesmo sem o libreto, guiando-me pelos
diversos apisódios que conheço da célebre história de
Bernardo Guimarães. Será, espero eu, um trabalho
de sucesso.
O Sr. Cighera, como sabes, pediu-me 200 francos
e eu respondi-lhe pondo em evidência as minhas condições pecuniárias e dizendo-lhe que não queria depreciar o seu trabalho, mas que, em vista das minhas
atuais circunstâncias, esperava de sua parte algumas
concessões que me facilitassem o pagamento. Foi correto e gentil, respondendo-me fazer um abatimento de
30%, ficando em 150 francos, em vez dos 200 primeiramente pedidos, mas pagos no ato da entrega do trabalho.
Ora, tu compreendes, melhor que um outro, que eu
não poderei nunca dispor de Í50 francos de uma sõ
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vez. Por outro lado, o homem não me conhece e não
quererá entregar a tradução, sem que lhe pague o
que é devido; ele terá medo de que, uma vez o trabalho fora de suas mãos, o dinheiro nunca mais lhe
chegue, o que não será, como tu sabes. Eu desejaria
que te entendesses com esse senhor, a ver se se poderá
arranjar isso de uma outra forma. Os 150 francos
poderiam lhe ser pagos mais tarde, ou assinado uma
letra a vencer-se em 6 meses, ou dividir a quantia em
pequenas parcelas de 50 francos e serem pagos de 2
em 2 meses. No caso em que se arranje bem as coisas
quero, todavia, ver o trabalho antes de submetê-lo a
um poeta. Talvez possa fazer a música somente com
a prosa, sem os versos.
Mme, Galmiche é novamente Concierge, mas na
rue Turbigo, 60. Brevemente ela, ou o marido, irá
buscar alguns livros meus e músicas em tua casa para
me enviar. Podes entregar, pois. Ah! outra coisa: não
mandes de forma alguma, publicar as minhas 3 romanzas de canto; tenho um editor que parece se interessar
por elas. Vê se podes me escrever de vez em quando
em cartas postais ilustradas com vistas de Paris. Aí há
muitas e eu estou fazendo coleção. Aqui é moda isso.
E o câmbio ?
Adeus e lembranças. As fotografias da cena do
39 ato do GUARANI estão engraçadas; tu estás único.
O Berana foi nomeado professor da Escola de
Belas Artes. Addio e mais este abraço do teu
Braga.
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Bayreuth, 30 de julho de 1897.
Caro Vilaça
Aqui me acho. Já ouvi duas vezes o PARSIFAL
que, naturalmente é sublime, divino... A interpretação
que o célebre Van Dyck dá a esse papel é colossal,
única. Encontrei-me aqui com dois amigos patricios
que estudam pintura em Munich, como pensionistas, o
José Fiúza e o Antônio Viana. Assim, passei algumas
horas bem divertidas. Em que pé andam as coisas ?
Porque não me escreves ? Estou aqui até 10 de agosto,
portanto até 8 podes me escrever diretamente para
Bayreuth. Já sei que breve temos um Iberê graúdo no
Teatro Gallois. Mais um abraço do teu
Braga.
Tunnelstrasse, 7.
Bayreuth

Dresden, 21 de agosto de 1897.
Caro Vilaça
Como se vai por aí ? Eu vou com a graça de Deus.
Envio-te um artigo do «Jornal do Comércio», do Rio
dando a nota da execução de IL GUARANY no
teatro de Mr. Gallois, onde graças ao teu patriotismo,
a arte brasileira foi plantada em Paris e parece ramificar-se. De uma carta recebida de meu amigo Rocha,
soube de uma coisa que vai te interessar muito. Em

um concerto (Ciclo-Miguez) em que o Rocha se achava, soube em conversa com o célebre escultor Rodolfo
Bernardelli q u e . . . ou por outra, aí vão textualmente
as palavras proferidas pelo Bernardelli « . . . que julgava que o Pará queria roubar-me ao Rio de Janeiro
e que ele (Bernardelli) pensava que eu faria bem aceitando qualquer direção num Estado que é riquíssimo,
etc. etc.»
Como é que no Rio já sabem dessas coisas ? De
mim nunca partiu coisa alguma e a prova é que, o
meu amigo e confidente Rocha, me comunica isto como
uma novidade. E o Mesquita que andava trabalhando
para obter o lugar ? Não terá ele conseguido uma so>
lução favorável ? Ou abandonaria a idéia ? Sabes tu
alguma coisa sobre isto ? Quem é que está ocupando,
se não efetivamente, ao menos interinamente, o lugar
criado e destinado ao bom Mestre Carlos Gomes ?
Escreve-me a este respeito. Quanto a mim, nunca
me falaram nisto, nem mesmo ouvi dizer a mínima coisa,
a não ser por ti. Conta-me qualquer coisa que souberes sobre isso.
Outra coisa. Já está em Paris o Sr. Cighera ?
As coisas complicam-se, caro Vilaça e podem chegar
a ser comprometedoras; eu me tenho fiado na minha
felicidade; e tenho empreendido outros trabalhos deixando esse, justamente o mais importante, para mais
tarde. A época chegou e é necessário entrar em obras
e trabalhar muito, extenuantemente para dar conta do
recado, mas de um modo digno e belo e nunca desmentir o juízo firmado sobre a minha capacidade artística. (Modéstia à parte).

Corbintíano Villaça, par lui. même - - Paris. 1897

Tu sabes, tão bem como eu, que andei trabalhando
um assunto meio francês, meio austríaco, «Revê de
princesse» e até pensávamos na Andréa para «Marie
Antoniette», mas o assunto foi me desagradando por
haver um personagem antl musical e anti teatral, sobretudo . Quero falar de Mozart, que o libretista introduzira como amoroso da princesa. Admirando Mozart
extraordinariamente e respeitando-o profundamente, não
poderia nunca introduzi-lo como personagem travesti
de um trabalho meu. Imagina que fiasco para um
estreiante estrangeiro! Mozart, o genial músico cantando melodias! Seria o cúmulo ! Portanto, confio
em ti, pois bem sabes que os meus trabalhos são como
teus também. Conversa com o Sr. Gallois, que é um
homem simpático e. entendidíssimo destas coisas de
teatro; ele pode se interessar pela nossa idéia e facilitar-nos um meio de termos bom libretista, de talento
para trabalhar comigo. Se o Sr. Cighera não quiser
aceitar as nossas condições, eu envio-te o assunto de
JUPIRA, que sei de cor e pelo assunto, já em francês,
o libretista fará a coizpe do drama em 2 atos, etc.
Mas, conversa com o Sr. Gallois. O tempo corre;
se em abril a coisa não estiver se não pronta, ao menos
metade feita, vejo-me atrapalhado. Uma vez as coisas
encaminhadas como já te disse, tenho meios e cobres
em penca para ir a Paris submeter o meu trabalho a
Massenet e trabalhar para representá-lo aí. No Rio há
a melhor disposição para o bom resultado da empresa.
Adeus e mil abraços do teu
Braga.
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Dresden, 7 de setembro de 1897.
Amigo Vilaça
Prepara-te bem; assenta-te bem confortàvelmente
e reúne toda a calma que puderes que o que te vou
dizer nesta carta. Vais levar uma caceteação como
nunca levaste em toda vida. Na tua carta de 27 de
agosto, d<ç>ois de diversas observações sobre o Sr. Cighera me dizes de enviar-lhe 100 francos, que o homem
entregaria a tradução, e que o resto depois se arranjaria pagando no mês seguinte. Em meu poder já tenho
50 francos, que por graça de Deus recebi do Rio, de
um amigo que me devia; parece mesmo que foi uma
inspiração divina.
De toda maneira e por mais que eu ponha de
boa vontade, não poderei ir a Paris tão cedo; e demais
não há tanta necessidade assim, a menos que não seja
para passar alguns momentos agradáveis em tua companhia. Se tu pudesses ler as cartas que eu tenho recebido do Rio e mesmo o que têm dito sobre mim e
a minha futura ópera, certos jornais do Brasil, verias
que a minha impaciência e mesmo aflição têm motivos
bastantes imperiosos para assim ser. Como já te disse
em outras cartas, tenho bastante dinheiro garantido no
Rio, com amigos meus que depositam grande confiança no meu trabalho e são capazes dos maiores sacrifícios para verem a minha primeira obra em cena, aí
em Paris. Mas, todos eles pensam que o meu trabalho
já está quase pronto. Quanto ao Revê de princesse, já
é coisa morta com que eu não conto mais. No Brasil,
hoje em dia, as obras nacionais têm tido um impulso
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considerável, como tu não imaginas. Todos os meus
amigos me aconselham a trabalhar para obter grande
sucesso etc., rnas todos desejam que o assunto seja
nacional; e eis porque escolhi a JUPIRA que, estou
certo dará um drama-lírico em dois atos excelentes e
terá aplausos patrióticos em profusão.
Já notei nas cartas que me tens escrito que confundes o trabalho do Sr. Cighera, que é, apenas, uma
tradução do português para o francês, com o trabalho
poético do libretista; e é por esta razão que te pedi
que, por intermédio desses amigos que tens agora e que
se ocupam de coisas de teatro, me arranj asses quem
se encarregasse de fazer o libreto de JUPIRA. Compreendes ? Se eu estivesse em Paris não arranjaria
nada sem o teu auxílio, principalmente agora, que tens
essas excelentes relações. Enquanto não houver uma
pessoa que possa fazer o libreto, a tradução pode ficar
com o Sr. Cighera. De que me serve a tradução sem
o libretista que se encarregue de versificá-la ?
Só disponho de seis meses aqui na Europa, tendo
imediatamente depois de partir para o Brasil, porque
a minha pensão acaba em abril. Se eu não tiver a
ópera sou um homem perdido. Tu não podes calcular
o meu desespero. Eu agarro-me contigo. Desde que
tenhas o libretista, os 50 francos para completar os
100 do Sr. Cighera, tenho esperança de arranjá-los.
A coisa é mais séria do que pensas. E, dizer que há
meios de se arranjar tudo isto, tal é a confiança que
os meus amigos depositam em mim.
Caro Vilaça, entre nós, quando a ópera ficar
pronta, posso contar com 5.000 francos para montá-la
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aí em Paris. Imagina tu o que é preciso que eu empregue de força para conseguir a realização de todo
esse sonho ? Estou aqui, entretanto, só com 150 marcos
por mês. Como queres que possa ir a Paris ? Quando
eu for a Paris para levar o trabalho pronto ao meu
mestre Massenet e depois entrar em assuntos relativos
à montagem é porque terei meios suficientes; de outra
maneira, nada. Ou a ópera, a felicidade e a glória, ou
nada, o desespero e a deshonra.
Hoje, no Rio, dia da Independência executa-se
uma marcha (Hino-marcha-solene) que compus e que
intitulei BRASIL, com 400 músicos. Vamos a ver que
efeitos produzirá. Deus queira que ainda dessa vez eu
seja feliz. Espero uma confortável resposta, pois conto
sempre com a tua amizade, que podes contar com a
minha. Recomendo-te muito segredo sempre, principalmente com os patrícios.
E mais um abraço do teu amigo
Braga.

Dresden, 12 de outubro de 1897.
Caro Vilaça
Recebi a tua carta de 8 do corrente e te agradeço
o seu conteúdo. Mais ou menos sobre a história complicada da «Declaration» eu tinha imaginado justo, ou
quase, o que se deu. Agradeço também, bastante o trabalho que tens tido no arranjo dos meus objetos. A
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carta que me escreveste em papel carimbado da Ópera
está bem perdidinha, se não a encontrares devolvida à
portaria desse teatro.
Li a carta do Sr. Cighera que me parece um homem
de pouca educação, à vista do tom em que redigiu a
dita missiva. É mesmo um sujeito muito insolente e
mentiroso, pois tem o desaforo de avançar a hipótese
de querermos entrar em possessão do libreto sem lhe
pagarmos. Mais abaixo ele diz que não respondeste
a carta de sua senhora, carta muito cortês (três courtoise) . É bom que haja alguém cortês na casa desse
indivíduo, porque ele está muito longe disto.
Tu bem sabes que, se desde o começo esse senhor
tradutor tivesse aceitado as prestações mensais que eu
lhe propus, já há muito tempo teríamos pago. Mas,
quem é que não quis aceitar ? Foi ele mesmo, que
só queria os 150 francos de que muito necessitava t
nada menos e que por essa razão tinha feito um abatimento . Lembras-te ? Agora aparece com ameaças
sem espírito e que só o podem ridicularizar. E demais
eu não posso pagar um trabalho sem ter conhecimento
do seu valor, principalmente quando se trata com
pessoas que desconhecem a polidez. Ter a insolência
de escrever :
« . . . que votre intention a TOUS DEUX etait de
faire lê travail, d'en prendre livraison mais de ne lê payer
qu'en monnaie de singe !». ..
Palavra! Nunca supus que para se ter um libreto, tivesse a gente que aturar tanto desaforo.
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Mudando de assunto: o que tem acontecido? Meu
bom Vilaça, realmente têm judiado muito contigo e não
é possível poderes viver com a mensalidade que tens.
Será por esta razão que vais ao Pará ? Deus permita
que encontres a proteção de que tanto necessitas. Eu
também ando muito desanimado. O que poderia me
justificar era o trabalho de JUPIRA mas, diante o que
se vai passando e da minha crise pecuniária continuo
na dúvida e só confiante em Deus. Mas, não perdi de
todo a esperança.
Voltando à questão mais presente: estou disposto,
apesar do tom do Sr. Cighera a pagar-lhe 50 francos
a partir de novembro, mas não seria mau que fosses
vê-lo e cientificá-lo que não podemos aceitar friamente
os desaforos injustos que ele nos dirige na sua última
carta, que t'a devolvo, pois não gosto de guardar
dessas epístolas. E com esta finalizo.
Adeus, caro Vilaça. Recebe abraços do teu agradecido
Braga.

Capri, 22 de dezembro de 1897.
Meu caro Vilaça
Neste momento a tua carta que vou respondendo
à medida. Então o Sr. Cighera chamou-te a juízo?
Ora, essa não é má. Se ainda não decidiste nada,
faz ver ao juiz que o negócio não é teu e que o mais
que podes fazer é pagar ao homem 5 a 10 francos
por mês, o que o juiz aceitará certamente, visto as
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tuas condições de estudante pensionado e o estado
das coisas no Brasil. Quanto a mim, não preciso mais
da tradução e já estou em trabalhos com a JUPIRA
feita em italiano. Se for necessário traduzi-lo para
o francês, depois de feita a música, é coisa facílima
como sabes. Portanto, vou inspirando-me nos versos
de um jovem de talento, Sr. Buja e com a sonora
língua de Dante, acho os acentos que são precisos
para as quentes e apaixonadas frases da minha bela
caboclinha, meio selvagem, meio civilizada.
Ah! mon Dieu! Decididamente queres-me a toda
força no conservatório da tua famosa capital ? Irei
mui gostosamente, mas não é possível, bem o sabes, viver
um artista com menos de 800$00 por mês. Olha,
caro amigo, eu sou moço e cheio de esperanças. Quando me encarrego de dirigir um conservatório atrazo
grande parte da minha mocidade e perco um tempo
preciosíssimo que deveria ser empregado em composições. Tenho, além disso, por hábito, entregar-me de
corpo e alma, viver enfim, para as atribuições que me
são confiadas, quase que exclusivamente. Pesa tudo
isto e calcula que ainda não tenho 30 anos. Eu gostaria, em todo o caso, saber se o teatro ainda está
sob a jurisdição do diretor 'do conservatório. Não
posso, nem me convém, escrever a carta que me pedes
para ser remetida ao Pará; seria uma proposta indiretamente feita. Essas coisas não são nunca feitas por
esse modo. Costuma-se convidar, por carta a pessoa
que se quer nomear e não empenhar-se a gente, com
quantos santos tem para que dêem o lugar. Já te disse
outro dia; se o Sr. Dr. Pais de Carvalho vir que, me
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nomeando, a arte nacional, ou a arte em geral se desenvolverá no Pará, ele o fará imediatamente e eu
aceito, desde que as condições impostas me satisfizerem. Não creio que haja mais alguma coisa a dizer-te
sobre este assunto, mais grave do que pensas. Procura bem interpretar o sentido das minhas palavras,
pesa-as bem e escreve-me, incontinente o que pretendes fazer.
Não tens que me pagar coisa alguma pela impressão da música. A dedicatória foi conservada e
nem havia motivo de não o ser. Somente ainda não
apareceu a publicação, apesar de ter uma carta do
meu editor me prometendo enviar breve, alguns exemplares. Juntamente vai um cartão que servirá para
obteres as músicas da Casa Leduc. Só mando que
te remetam partitura de orquestra e partes da gavota
«Marionettes», pois as outras mando-t'as daqui.
Sé franco no que vou te perguntar: podes me
enviar os objetos que deixei em teu poder ? Se não
podes, faz de maneira que eu nunca venha a perdê-los,
mas responde-me qualquer coisa decisiva. Franqueza
comigo e porque não ? De qualquer maneira não me
aborreceria contigo. Conheço também a vida, sei
apreciar as dificuldades que ela impõe. Portanto...
Entre os meus objetos tem um pacote de músicas,
contendo muitos exemplares de duas obras minhas:
Berceuse pour vialon e Romance pour violoncelte. Procura ver se podes mandar-me 6 exemplares de cada
uma dessas obras. Podes também, remeter ao maestro
Malcher dois exemplares de cada uma delas, ou mais,
se assim o julgares.

Por aqui vamos todos bons. Mas, neste momento
temos um ventinho medonho que nos faz f remir, trazendo o mar encapelado a valer. As ondas sobem
mais de um metro. Tudo isto com um céu azul, puríssimo, belo. O Batista e a senhora agradecem as
tuas saudações e retribuem-te, mas estão ansiosos, por
ter diretamente notícias tuas. O Machado manda-te
lembranças. Lembras-te ainda dele ? É o moço...
Addio e recebe mais um abraço do teu
Braga.
Vila Trama, Strada Nuova — Capri.

Capri, 4 de junho de 1898.
Meu caro Vilaça
Neste momento acabo de receber a tua gentilíssima carta e folgo bastante saber-te curado de qualquer ingrata paixão que te tivessem inspirado. Conheço muito bem estas infelicidades, creio que demais
até.

E, na hora em que te escrevo estou às voltas
para arrancar do coração uma dessas terríveis que
pouco a pouco vão minando uma criatura. Mas, cuidado com o que te digo; peco-íe, pela amizade que
te tenho de não dizeres o que se passa comigo a pessoa
alguma. Ê um segredo comprometedor que não é meu
só. Ninguém sabe disto, nem mesmo Batista a quem
eu estimo como a um irmão, o sabe. Felizmente, no
meu trabalho procuro alguma distração.
1 l m
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Vai indo bem a JUPIRA. Creio que, se Deus
quiser, em dois meses tudo estará pronto, ficando
somente a instrumentação para depois. Mas, onde será
cantado este meu primeiro drama lírico ? Tem uma
parte de barítono muito importante. Tu, pelo que me
dizes, tens continuado a fazer grande caso da bela
arte do Canto e já deves estar quase uma celebridade
contemporânea.
Não recebi o número da Folha do Norte. Vê se
há meio de pôr no Bresil ou em outro jornal ilustrado
que se publica aí, algum reclame sobre a minha JUPIRA. Olha, o libreto é de Menotti Buja, moço de
23 anos, e tem um só ato cTaprès Ia legende de Bernardo Guimarães. Eu preciso que se fale um pouco
do libretista que é um moço de muito merecimento.
Mas, quando tratares disto não mostres esta carta.
Como vai isso tudo por aí ? Conta-me as tuas
penas e eu te contarei também as minhas e assim nos
consolaremos. Que coisa terrível é o amor! Eu pensei
que nunca passaria por este mal, mas o que ! Não
sei qual será a sorte que o destino me reserva ! Ninguém aqui sabe. O Batista e a senhora mais ou menos
desconfiam, mas não têm certeza de nada, senão seria
o diabo! Depois, mais tarde, serás sabedor dessas
desventuras; pouco a pouco te irei dizendo. É uma
história simples mas, longa. Tu leste o c/zef d'ouvre
de Lamartine, «Graziella» ? Pois lê, e verás lá, grande
parte da minha triste aventura.
Adeus, meu bom amigo. Estima-me bem que eu
te quero bastante. Teu amigo
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Capri, 26 de junho de 1898.
Meu caro Vilaça
Recebi a tua amabilíssima carta e o número de
Bresil que dá notícia da JUPIRA. Então queres qu=
vá para Paris ? Qual! Aqui tenho trabalhado muito
e com belas inspirações. Se ouvisses a JUPIRA ficarias encantado (modéstia à parte) . Eu tenho uma
romanza para a tua voz mas com versos em português,
de uma célebre poesia de Francisco Otaviano intitulada «Oh ! se te amei!». Queres que te mande?
Manda-me uma partitura para piano e canto do
«WERTER» de Massenet e diz-me logo o preço que
te enviarei o dinheiro par retour de courrier. Arranja
isso baratinho e com pressa. És um herói. E mais
um abraço deste teu du coeur
Braga.

Capri, 23 de julho de 1898.
Meu caro Vilaça
Ontem tive a agradável surpresa das duas fotografias que me enviaste, assim como a carta. Vais
de vento em popa. Sim, senhor, li o programa e te
agradeço imenso o interesse que prestas às minhas obras
propagando-as tão gentilmente.
Mas, que história é esta de escroquerie ? Peço-te
de me esclarecères bem essa coisa, que parece interessante. Em todo caso estimarei que tudo isso dê em nada
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e que não seja coisa que venha comprometer a minha
pessoa.
Não necessito mais da partitura de «Werter».
Amanhã envio-te a «Declaration» e depois terás as
outras. Adeus caro e bom amigo; breve te escreverei
mais longamente. Recebe mais um apertado abraço
do teu
Braga.

Capri, 6 de agosto de 1898.
Meu caro Vilaça
Recebi a tua carta postal que muito te agradeço.
Não tive ainda ocasião de te copiar a música que te
hei prometido, pois por aqui houve uma grande desgraça . O nosso bom amigo J. Batista da Costa passou
pelo infortúnio de perder a mulher. À Sra. da Costa
que tu tão bem conheceste em Paris já não vive em
conseqüência de um parto. Fez-se felizmente o parto,
vindo ao mundo uma bem robusta criança. Mas, duas
semanas depois começaram as complicações e na terçafeira passada (2) à l hora da tarde faleceu a boa
senhora, depois de ter sofrido despiedosamente; uma
febre de 39 e 41 graus que não a abandonou um só
minuto até o último momento. Agora, pobre do Batista, fica viúvo, com um filhinho, tendo sido casado
tão pouco tempo. Como é cruel, hein ? O cadáver
yai para o Rio em companhia da família. Q qufâ
queres ?

E tu como vais indo por aí ? Escrevi uma cartinha ao Otávio, talvez a última que receba na Europa,
pois segundo me disse, partia brevemente. Como deve
ir magoado !
Diz-me uma coisa: em que pé estão os meus
objetos ? Estão em teu poder, ou não ? Não compreendo: quando te pergunto me dizes que sim e
depois te peço qualquer coisa, não me mandas. Mme,
Galmiche a quem falei uma vez, fez o mesmo; nunca
mais me falou em nada. À propósito: o marido parece estar muito doente; sabes de alguma coisa ? Vai
até lá e pergunta à mulher e dá-me notícias. Eu tenho
escrito, mas como só o velho Galmiche pode escrever,
a mulher não diz nada. Eu queria que me procurasses
no meio dos meus objetos uns pacotes de músicas
onde têm a Berceuse pour violon e o Romance pour
violoneelle e me mandasses uns cinco exemplares de
cada uma destas peças.
Adeus, perdoa a minha caceteação e recebe um
bom abraço do teu amigo
Braga.

Capri, 8 de outubro de 1898.
Meu caro amigo Vilaça
Que desagradável notícia me dás ! Suspenderamte os cobres ? Também tu já devias prever que, um
dia ou outro te sucederia um fracasso destes. Vir
para estudar pintura e fazer íe freau chanteut dans
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lês salons e lês teatres, cê nest pás du tout Ia mémc
chose, pás vrai ?
Enfim o que está feito, feito está e U faut savoir
faire bonne figure au plus mauvais temps.
Só ontem à noite recebi tua carta que respondo
hoje às 10 da manhã. Aqui só há dois serviços postais
diariamente. Tenho certeza que só no domingo chega
esta em Paris, todavia ai vai com a recomendação de
faire suivre en cas d'absence.
Entregaste os meus objetos a Mme. Galmiche,
fizeste bem. Mas das duas peças de canto que te
enviei ultimamente não me dás notícias. Peço-te enviar-m'as, pois não possuo cópia de nenhuma delas
e entretanto desejaria fazer publicá-las. Responde-me
logo que tiveres recebido esta que lês.
Conheces no Rio de Janeiro muita gente, toda ela
reunida não vale a pessoa para quem te dou a carta
que vai juntamente com a minha. Creio já conheces
de nome o meu grande e generoso e bom amigo José
de Sousa Rocha, pois bastantes vezes te falei e tinha
sempre em Paris a sua fotografia sobre o meu piano.
Ainda por ocasião do insucesso .financeiro do nosso
concerto, foi por seu intermédio que obtive os cobres
para salvar a minha situação comprometida. Conhecer
o Rochinha é conhecer o que há de mais fino, distinto e seleto do Rio. Faz-te amigo desse meu amigo,
ele é uma pérola rara; neste mundo de misérias e de
intrigas malignas é uma fortuna enorme possuir-se
como amigo um tão bom rapaz. Eu me orgulho de
contar-me no número limitadíssimo de seus amigos.
Lê a carta que te dou para ele. Vais morar lá no
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Instituto e verás a casa que me deu as instruções que
tenho e agasalhou-me protegendo a minha orfandade
desvalida. Naquela Casa de educação todos são bons,
tudo é generoso e grande. O Diretor é um verdadeiro
Pai e amigo daquelas crianças, é um anjo.
Enfim, tu verás com os teus próprios olhos o
que é um estabelecimento Modelo, fábrica de cidadãos
laboriosos, honestos e patriotas. Adeus, meu bom Vilaça. Que faças uma boa viagem e que sejas feliz,
muito feliz, pois o mereces. Que Deus te proteja sempre. E mais um abraço do teu, sempre amigo
Braga.
P.S. — No fim deste mês sigo para Dresden
onde vou tratar de ver se o Teatro Royal aceita a
minha JUPIRA e a representa. Falta-me somente
acabar a cena final e continuar na instrumentação que
já tem duas cenas feitas. Não calculas como me tem
entusiasmado este trabalho ! Adeus
Braga.

Dresden, 24 de outubro de 1899.
Meu caro Vilaça
Tenho regularmente recebido as tuas simpáticas
lembranças da Bahia em três belíssimos bilhetes postais. Ontem recebi mais um de Pernambuco, que novamente agradeço.
No dia 5 do corrente escrevi-te para o Pará, enviando a carta para a posta-restante, por ignorar o
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teu endereço; portanto vai buscá-la. Não achei muito
acertado escrever para Pernambuco receiando já lá não
te achares quando a carta chegasse.
As coisas perduram, caro Vilaça e a nossa JUPIRA bem pode ser representada pela primeira vez
mais depressa aqui, que em Munique. Não será extraordinário que ainda chegues a tempo para juntares o
teu entusiasmo ao dos outros espectadores (modéstia
à parte). Uma vez que por aí estás — nesta terra de
surpresas e de maravilhas — vê se me descobres um
assunto nacional, onde os caboclos só venham em se*
gundo plano, mas que dê matéria para três bem desenvolvidos atos. Preciso de ter isso aqui o mais
breve possível. Conversa com os homens de letras daí
e arranja-me esse negócio para uma bela ópera, que
me ocuparei eu da música.
Não te esqueças de me enviar os objetos que te
pedi na outra carta. Lembranças do Brasil e daquelas
folhas de veludo que tanto me encantaram em Paris,
Tudo o que puderes me mandar do Brasil, o meu
coração te agradece penhoradíssimo.
Adeus por hoje. Queira-me be)m! e mais este
abraço do teu agradecido amigo
Braga.

Dresden, 8 de março de 1889.
Caro Vilaça
Com imensa satisfação sei que estás ai no Instituto Profissional entre essa gente boa, nessa casa
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hospitaleira e caritativa. E demais, segundo me dizes,
estás satisfeito com a maneira como te tratam. Nãe
podia ser de outro modo. Aí ninguém conhece o maL
porque o Diretor é um Santo. E quem o faz uma vez.não o faz segunda vez pois arrepende-se logo, quando contempla a generosa pessoa do Dr. Pinheiro, o
mais honesto cidadão da pátria nossa, se não houvesse
no Brasil inteiro tantos homens tão sinceros e tão
virtuosos, quanto é o chefe do Instituto Profissional.
Isto digo-o a ti; não vás agora contar aos outros t
me fazer passar por engrossador ou pior ainda —
adulador — coisas que não sou, nem nunca fui e que
aborreço como às moléstias.
Tenho recebido uma porção de cartas, bilhetes,
postais, jornais etc. enviados por ti. A nada respondi
ainda porque estás no Rio, de medo que se soubesse
aí dos meus caros projetos. Envenenam muito o que
se diz. Às vezes vejo-me atrapalhado para justificarme e desculpar-me de injustas acusações que aparecem
e que ninguém sabe de onde partiram. Por isto deixei
de escrever por algum tempo. Olha que só a ti confio
o que estou dizendo; tem cuidado em não me comprometer. Tu não conheces ainda bem o Rio de Janeiro! Eu não sei fazer mal a ninguém, passando tis
vezes por fraco ou sem caráter, somente porque sou
generoso e com facilidade desculpo aos que me ofendem, se bern que não esquecendo jamais as ofensas.
Pois bem: apesar disto tenho inimigos em penca;
tenho mais amigos ainda! Tu deves ter visto e apreciado tudo o que eu te vou dizendo, mais ou menos.
Donc, cher Vilaça, bon jour mon ami l O que tens
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feito ? Como vão os teus almejados desejos de glórias
e de triunfos ? Conta-me detalhadamente tudo, pois
bem sabes o quanto me interessas. Quanto a JUPIRA
tudo está acabado, sujeito apenas, aos caprichos do
diretor do Teatro Real de Munique, onde espero será
cantada pela primeira vez. Atualmente está sendo traduzida para o alemão. Verás, meu amigo, o trabalho
como ficou lindo. E que dramático! Se ouvisses a
parte de Querino (barítono) ficavas maluco ! Aqui em
Dresden, o tradutor que é uma celebridade, pois foi
quem traduziu o PÀGLIACCIO de Leoncavalo, qualificou a JUPIRA só com uma palavra :

EXPLOSION !
Não digas nada a ninguém, nem mesmo ao Rochinha, t'o peço muito. Quanto tempo ainda te demoras aí no Rio ? Escreve-me logo e não leves em
conta o tempo que deixei de te escrever.
Juntamente envio-te um exemplar da minha nova
melodia em português, já impressa «Oh! se te amei!»
Quando cantares, precisa cantá-la com muita paixão
e dramaticamente. Todas as vezes que dizes Oh ! se
te amei! preciso é que a alma te ajude a dize-lo.
Quando na página 4 dizes: «Mulher, mulher 1 oh ! se
te amei!» precisas que observes o crescendo. Fogo!
Calor! Temperamento de meridional no caso. Mas,
na página 6, quando dizes Oh ! se te amei ! a segunda vez deve ser mais dolorosamente dito, porque a
estrofe seguinte «As lágrimas vertidas, etc,» deve ser
cantada com muito sentimento. E depois quando mais
adiante tem: «E além no tempo uma vida a sumir-se
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na loucura !» deve ser cantado à vontade, mas bem
declamadas as palavras sumir-se na loucura e diminuindo até loucura e com a voz um pouquinho soluçada. Adiante: «Nem aragem, nem sol, nem céu, nem
flores, Nem a sombra das glórias que sonhei», começa
em piano, e vai aumentando de calor, de modo que
quando diz Nem a sombra das glórias que sonhei seja
forte e declamado, é claro. «Somente o escárnio de
infiel sorriso !», como já exprimem as palavras. Depois Mulher! com paixão. Oh! se te amei! piano e
com a voz pouco soluçada, sempre apaixonada.
Na primeira página «Ouvi-te nas brisas que passavam!» piano e claramente, mas delicadamente pronunciado. Na quinta página «Quando um sorriso»
deve ser dito em segredo e com amor. Enfim, observa
bem quando está feita uma acentuação, quando é P.
ou F. e obterás um grande sucesso. Se o tom é alto
canta-a em Mi bemol. E por hoje basta. Recebe um
apertado abraço do teu
Braga.

Munique, 15 de março de 1899
Caríssimo Vilaça
Recebi com imensa satisfação as tuas cartas últimas acompanhadas de jornais caricatos e programa
do teu belo concerto e li também as notícias lisonjeiras
sobre o teu merecimento. Bravíssimo ! Oxalá o resultado pecuniário tivesse correspondido a execução magistral da tua festa. Agradeço-te, também, os parabéns
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e a parte saliente que tomaste na festinha que os meus
bons e velhos companheiros organizaram aí nesta Casa
de Caridade que me ensinou e me guiou e ainda me
olha com carinhosos olhos, a quem eu devo tudo. . .
tudo, e que nunca poderei retribuir, por mais vasta
que fosse a minha obra, tão grande é o benefício recebido .
Obrigado, pois, meu Vilaça. Mas, por que não
cantaste o «Oh ! se te amei!» ? Talvez por causa do
teu concerto, não tivesses tido a calma e o tempo suficientes para convenientemente prepará-la.
Mas,
canta-a, faz reclame que depois terás a JUPIRA, onde
há na parte de Quirino, pedaços adequados a tua voz.
Tudo vai indo bem, graças a Deus. Já a obra está
em mãos do Intendente do Teatro Real e dentro de
alguns dias terei a resposta. O que será esta resposta
só Deus sabe e em sua divina vontade eu me entrego, confiando sempre na sua grande e infinita misericórdia .
Quando pretendes vir ? Qual ! Se vens, serás
naturalmente para Paris e cá pelas Germânias não
pisarás, já estou vendo isto daqui. Escrevo-te de Munique onde estou esperando a sentença que a amável
direção do Teatro me reserva. Talvez duas semanas
depois de leres esta que te escrevo, recebas melhores
notícias, assim Deus recompense os meus esforços,
como eu espero.
Vais a São Paulo ? Penso que esta te será remetida na paulicéia. Escreve-me sempre para Dresden,
pois aqui estou somente de passagem. Quando encontrares bilhetes postais com vistas brasileiras escre68

vê neles, pois continuo a aumentar a minha coleção
com a generosidade dos dedicados amigos como tu.
Adeus, meu Vilaça. Recebe um bem apertado
abraço do teu amigo
Braga.

Dresden, 20 de fevereiro de 1900.
Caríssimo Vilaça
Ontem tive o prazer de ler a tua carta, que me
penalizou, a vista da tua resolução de não vires passar
aqui comigo ao menos uns quinze dias e alimentar, com
esse convívio, as minhas idéias um tanto atristadas por
uma infinidade de contrariedades. Não vejo absolutamente a necessidade que pensas existir em ficares 3
meses como ciceronz dos teus conterrâneos, não podendo tu, nem mesmo por uns dias, ausentar-te. Se
tu pudesses imaginar o bem que me fazias em vindo
aqui ? Mas, à vista da tua vontade, não sou eu quem
será a causa de uma contrariedade por mais leve que
ela seja. Além disto, eu não poderei, de modo algum,
ir a Paris, porque se eu for ao Rio, como se pretende,
partirei juntamente com a companhia lírica italiana e
portanto embarcarei em Gênova.
Estou em negociações com o empresário Sansone
que me ofereceu passagem para eu dirigir as representações de JUPIRA no Rio, pois foi a minha ópera
oficialmente escolhida pela comissão do 4' Centenário
do Brasil. Se as negociações tiverem bom resultado
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pecuniário, com grande satisfação irei ver-te em Paris
antes de embarcar. Sucessos, triunfes e glórias muitas
vezes não fazem fortuna... Quantos homens cheios
de nome e de honras são pobres e vivem privadcs de
um conforto ? . . . Se tu viesses não gastarias senão a
tua passagem, pois enquanto aqui te demorasses terias
à tua disposição um quarto e a mesa farta, bem o
sabes. Muito teria que te contar, mas muito, muito !
Enfim, será como Deus o entender. Não posso ir
a Milão, portanto manda-me os objetos pelo caminho
de ferro, à vista de não poderes traze-los tu mesmo.
Li a carta gentilíssima do amável Dr. Alfredo Sousa
que pretendo respondê-la na próxima semana. Li também o artigo que já tinha visto reproduzido do editorial de O PAÍS. Agradeço-te bastantemente todos
esses belos favores.
Nada ainda sobre a JUPIRÀ. Tu não calculas
como eu ando aborrecido e acabrunhado. Se eu pudesse
achar um meio fácil de desaparecer desta bela terra
já o teria feito. Creio que a morte é ainda o que há
de mais sincero e de mais poético neste vegetar de
existência que nos acompanha. Adeus, meu caro amigo. Crê-me sempre, teu amigo do coração
Teu Braga.

Dresden, 12 de março de 1900.
Caro Vilaça
Acabo de ler a tua cartinha postal que recebi
esta manhã, tendo já antes recebido a que me fa70 —

lavas sobre a possível representação da minha encaíporada e cabulosa caboclinha JUPIRÀ aí em Paris.
Declaro-te não poder acreditar em semelhante coisa
por uma imensidade de razões. Estás doido, homem?
Eu, um pobre diabo de compositor de quatro sotts, e
além do mais brasileiro, ser contemplado com uma
honra tão cobiçada pelos mais extraordinários mestres?!
Parece até falta de generosidade de tua parte, judiares
assim comigo, que já ando tão aborrecido com as decepções que vou recebendo com esta minha ópera,
Tudo parece conspirar surdamente para a não representação do meu trabalho. De Munique, onde fui absolutamente desenganado, e onde melhor seria nunca lá
ter pisado, vim para Dresden, confiante nos entusiasmos do meu tradutor Ludwig Hartmann? vejo, agora,
já tarde infelizmente, que o bom do Hartmann, apesar
de seu grande talento e (talvez?) da sua boa vontade,
nada pode aqui. E quem pode aqui qualquer coisa
obstina-se a não me responder, é o ilustre chefe de
orquestra e diretor geral das execuções musicais, o
grande Ernest von Schuch, o mais enigmático artista
que vive nestas regiões banhadas pelo Elbe. Desculpame o rasgo poético; são coisas de vez — repentões. ..
Até o signor Sansone, que está comprometido com
a comissão do 4' Centenário do Brasil, para a representação de JUPIRÀ no Rio, nega-se a responder as
minhas cartas, se bem que o caso urgência peça, e o
tempo fuja vertiginosamente diante da minha desanimadora estupefação. Ora bolas e mais bolas! Como queres
fazer uma coisa assim ? Os homens não conhecem
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nem música, nem assunto. Eu também tinha pensado
no Theatre Liryque da l' Rennaissance. . .
Ora, deixemo-nos disto. Eu já ando muito experimentado e só creio em Deus e nada mais. Mando-te
a música que não tens. Com um abraço do teu sempre
Braga.

Em 25-1 V-1900
Meu caro Vilaça
Aí vai a JUPIRA (cena I I ) . O arranjo que fiz
necessita de um violoncelista para realçar os efeitos do
acompanhamento. Inútil dizer-te que a tua parte é
toda apaixonada; está mais ou menos tudo indicado.
Espero que me tenhas compreendido, assim como a
dama que se encarregar da parte de «Jupira». E mais
um abraço do teu sempre
Braga.
Milão, 22 de junho de 1900.
Meu caro Vilaça
Só hoje te respondo a tua carta postal, acusando
ao mesmo tempo a bela notícia que deu o «Bresil»
sobre mim e os programas dos dois concertos em que
tomaste parte, sempre gentilíssimo incluindo trabalhos
meus, o que sinceramente te agradeço. És um vero
amico. Espero que se realize as tuas previsões e que
eu consiga voltar, não somente para continuar na lida

de compositor à cata de glórias, como também preciso
voltar, pois não perdi ainda a esperança de ver a
JUPIRA em um destes teatros europeus. Ela ficou em
Dresden com o maestro Schuch. Veremos se daquele
mato sai algum coelho. Além disto levo comigo para
o Rio um repertório de músicas de orquestra para uma
série de 3 a 4 concertos que pretendo organizar.
Segundo escreve-me sempre o nosso caro Rochinha,
há muita probabilidade para eu ganhar uns cobritos
embora modestos. Que Deus me ajude t tudo irá às
mil maravilhas. Da boa interpretação que terá a minha
ópera no Rio e, principalmente da impressão que este
meu trabalho fizer a boa gente carioca, dessas duas
coisas estou eu dependendo pra a reussite de meus
futuros projetos. Confiemos na nossa boa estrela. Parece que só partimos no dia 6, desta vez porém, com
toda a certeza.
Então, caro e bom Vilaça, desejando-te todo o
bem possível sou bastante vezes grato pela tua vontade
à mon égard e aguardo com a máxima impaciência notícias tuas. Podes-nie ainda escrever antes de mandares as tuas letras para o Rio. E mais um apertado
abraço do teu do coração
Braga.

Milão, 7 de julho de 1900.
Caro Vilaça
É a última que te escrevo daqui. Recebi os dois
artigos do «Lê Bresil». Pedes-me qualquer coisa em
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francês para tua voz; vou ver se encontro uma bela
poesia e com as inspirações fluminenses farei qualquer
coisa para os teus sucessos. Escreve-me sempre que
puderes para o Instituto Profissional. Domingo, 8, ao
meio dia sigo com a bela companhia Sansone no vapor
«Duchesse di Gênova», que parece, faz a viagem em
16 dias. Então, bom amigo a t é . . . como Deus quiser.
Esperamos que a JUPIRA agrade aos nossos patrícios.
Au revoir! E recebe um saudoso abraço do sempre teu
Braga.

Rio, 2-XII-1900.
Caro Vilaça
Deves notar que te escrevo pouco; não só a ti,
não tenho escrito a ninguém. O Rochinha te tem enviado os jornais onde são relatados os meus trabalhos
e o que se tem pensado de mim. Se te faço este cartão
é pensando no Natal. A gente sempre estima saber
notícias de longe nestes dias saudosos; de perto trocam-se cumprimentos e dádivas, mas de longe só bons
desejos e abraços se enviam como presentes. Portanto
aí vai o meu coração ! Dei dois concertos sinfônicos a
18 e a 25 do passado; ainda ignoro se o resultado dá
para as despesas: tudo vai mal por aqui e não há dinheiro. Eu já perdi todas as esperanças e só confio em
Deus. Não somos um povo para esses luxos de arte.
Se a gente pudesse adivinhar ? Sou rico de elogios e
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de palmas, como de manifestações de simpatia; crês que
bastam ?
Até sempre. Com um abraço do sempre teu
Braga.

Rio, 13 de abril de 1906.
Caríssimo Vilaça
Li a tua esplêndida carta que encheu-me de grande
contentamento, pois vejo que a tua estrela não te abandonou ainda. Bravos ! En avant et bonne chance l Por
aqui trabalha-se a ver se o teatro lírico brasileiro caminha. Com a parca subvenção de 15 contos podemos
apenas, montar a «Carmela», em 2 atos, do Araújo
Viana que obteve francos elogios. Em 1907 entro eu
em cena com um drama lírico em 3 atos do Osório
Duque Estrada. Do que houver dar-te-ei notícias. Podes contar com o teu velho amigo que te abraça
Braga.

;

Rio, 30 de maio de 1910.
Amado Vilaça

Escrevo-te para, além do prazer de ter notícias
tuas, comunicar-te que segue uma ordem de 50$000
franceses à casa Rée da Rue cies Petites Ecuries, para
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os jornais ilustrados que costumas enviar e que até
agora deixei de pagar-t'os. Não precisa mandar senão
a «Comedie Illustré» pois há muito pouco tempo para
ler jornais diários.
Vi aqui, no «Fon-Fon» um grupo de brasileiros
que viajaram com o Marechal Presidente e, entre eles,
a tua careta com um casqueíte de touriste. Sim, senhor,
engrossando o Marechal, hein ? Vais também a Bruxelas cantar na Exposition ? Figura o teu nome dentre
os artistas que tomarão parte nos concertos brasileiros
sob a direção do Nepomuceno, que parte para lá no
começo de julho. O nosso Osvald também vai ter comissão idêntica nas exposições italianas, no próximo ano,
e os jornais já noticiaram a coisa. Ele está muito bem
com o Dr. Àlcebíades Peçanha, secretário do Presidente da República, portanto pode-se considerar o fato
como definitivamente resolvido. É bem justo pois o
nosso ilustre amigo encontra-se em crítica situação, apesar de digno artista que o é; e demais tratando-se de
uma representação na Itália, ninguém em condições mais
completas que o nosso dedicado e distinto amigo Osvald.
O diabo é se outros artistas não menos notáveis embaraçam a coisa em proveito próprio!
É provável que, para o ano, eu vá, pois estou
curioso pela Exposição Retrospectiva do Teatro que se
vai fazer em Milão. Se Deus não determinar de maneira diferente, pretendo pedir uma licença no próximo
mês de abril de 1911 e gozar uns 4 meses as delícias
da primavera européia. Até sempre, caro Vilaça. Dáme sempre notícias de tua bizarra e curiosíssima personalidade artística e dá lembranças minhas ao simpático
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e jovem e futuroso e amável escultor do busto e pedelhe o obséquio de mandar-me o seu cartão de visitas
para nunca esquecer-me de seu nome. Lembranças também à tua amável concierge. E recebe um abraço do
gratíssimo teu amigo
Braga.

Rio, 3 de abril de 1920
Caro Vilaça
Espero que os teus negócios marchem e se realizem de acordo com os teus desejos artísticos, se bem
que, coisas de arte no nosso pais, são como as plantas
exóticas que só têm vida em caras estufas.
Refleti muito sobre o plano que me sugeres para
as festas do l" Centenário da Independência do Brasil:
realmente é belo e de fácil execução, tudo dependendo
de capital sonante, apenasmente, Sempre grato à confiança que depositas nos fraquíssimos méritos do teu
amigo, estou disposto a auxiliar teus patrióticos esforços, aceitando a direção da orquestra para aqueles
belos espetáculos.
Em São Paulo compreendem melhor estas coisas
de elevação de espírito: há mais linha. ..
36, Ourives (Casa Guarani) .
E um abraço do teu
Braga.
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Rio, março de 1921.
Presadíssimo Vilaça
Saudações.
De há muito tenciono responder às cartas e cartões
que tens tido a gentileza de me enviar; infelizmente vou
adiando de um dia para outro e o tempo vai passando
e nada. .. Hoje, um pouco mais folgado e por ter sido
lembrado por um cartão de Monte Cario, envio-te este
bilhete lacônico, todavia, suficiente para dar-te notícias
minhas e os meus sinceros e quentes agradecimentos
pela inalterável amizade que demonstras sempre, incluindo em teus programas alguma coisa deste teu imprestável amigo.
Creio que o nosso negócio está furado, pois não
podemos nesses cinco anos, dispor do Teatro Municipal,
arrendado à Empresa Mocchi, com cláusulas magníficas
em seu favor: é o dono das coisas de arte cênica no
Brasil! // faut trouver autre chosé, mon vieux! O programa para os festejos do Centenário, no próximo ano
está mais ou menos delineado: fala-se em Exposição,
inauguração de avenidas e novos edifícios públicos mas,
a respeito de música — nada ! É verdade que acentou-se a idéia de fazer cantar O GUARANY, ao ar
livre. Como porém, os italianos não ligam e já temos
tido óperas de Carlos Gomes assassinadas miseravelmente no Municipal, como sucedeu na presença dos
reis da Bélgica que se retiraram no final do 29 ato !!
tal era a porcaria, dando-nos a preços elevados um
SALVADOR ROSA abaixo da crítica. Imagina tu
o que não vai ser a parte que se reserva à música na
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comemoração do nosso l' Centenário ? Música no
Brasil só o Maxixe e a dos Ranchos de carnaval.
Eu continuo dando concertos com a Sociedade de
Concertos Sinfônicos e trabalhando a minha ANITA
GARIBALDI a ver se a dou pronta para o Centenário,
pois o senador Lauro Muller muito se interessa. Sem
outro motivo, comunico-te que, por aqui, todos os nossos
amigos vão bem. Lembranças do Guerra e muitas recomendações a Mme. Vilaça. Com um abraço do teu
amigo grato e certo
Braga.

Rio, 22 de janeiro de 1922.
Caríssimo Vilaça
De posse de tua carta datada de 30 de novembro,
de Amiens, que somente agora foi-me possível responder. Bem sabes a vida atribulada que aqui levo, encarregado de uma porção de coisas de arte, além dos
exames e concursos do Instituto Nacional de Música,
que se efetuam nesta época de fim e de princípio de
ano. Mas, lá diz o brocardo : Mieux avant tard que:
jamais.
Felicito-te pela nova direção que pretendes dar à
tua vida ocupando-te da «Societè dês Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique» e muito te agradeço
pelo interesses que mostras por mim e pelos meus trabalhos. Certamente muito gostaria de pertencer à Societè; acontece, porém, que os meus melhores trabalhos
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orquestrais estão ainda inéditos e precisaria mandar
tirar cópias. Os impressos, quase todos para canto e
piano, têm o texto em português. Todavia, para orquestra tenho para começar, alguns trechos pequenos
e que agradam à primeira audição.
Provàvelments virás ao Rio por ocasião dos festejos comemorativos do nosso l 9 Centenário político e,
então, melhor assentaremos as bases do que teremos
em vista fazermos. Consternou-nos muitíssimo o falecimento de Nininha Veloso Guerra. Que desastre !
Era uma moça verdadeiramente superior, de um imenso
talento; raras vezes tenho encontrado artista de tanta
consciência, intérprete admirável das obras modernas
e mesmo as clássicas tinham de sua robusta inteligência
uma compreensão verdadeiramente digna. Possuindo
uma invejável memória, tinha de cor um repertório
vastíssimo, com obras em todos os estilos e épocas diversas, que ela interpretava com um sentimento esquisito, onde o seu temperamento transparecia a cada passo,
o que dava um realce cheio de encanto e emoção.
Fosse Schumann ou Bach, Beeíhoven ou Debussy, Nininha se compenetrava do estilo, da maneira desses
mestres e fazia-nos viver a época em que esses grandes
criadores musicais as produziram. Como ela tocava
Chopin ? Quanta poesia ! Parece-me que um grande
crítico francês afirmou que, se Debussy fora vivo teria
exultado ouvindo Nininha executar suas obras e que
ninguém as compreendeu e tocou melhor. Enfim, paz
ao seu belo espírito! Perdemos uma grande artista !
Ficou um enorme vasio.
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Preciso que me mandes católogos de trechos de
orquestra que a Sociedade Concertos Sinfônicos precisa adquirir aí, em Paris. Manda-me os catálogos das
principais casas de músicas, dos mais importantes editores de Paris.
E recebe um abraço apertado do teu sempre amigo
Braga
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O OCASO DE UM GÊNIO (*)
UMA COMOVENTE CARTA DE CARLOS GOMES

Já estava este livro delineado e começado quando
Vilaça me fez entrega da carta que a seguir transcrevo. É de Carlos Gomes para Francisco Braga. O
glorioso autor de O GUARANI tratava o autor de
JUPIRA fraternalmente de Braguinha. A carta está
datada de janeiro de 1896 e, nela, Carlos Gomes se
queixa do esquecimento a que foi relegado pelos brasileiros. Tudo era silêncio em torno do homem que, nos
últimos vinte anos do século passado, revelou ao mundo
de além Atlântico, um país vagamente conhecido — o
Brasil, cuja capital, ainda hoje, para muita gente supercivilizada da Europa, é Buenos Aires.
Vale a pena ler a carta do imortal Carlos Gomes.
Ei-la :

rido para a demora involuntária em responder à tua
última. Para aumentar os meus desgostos há 5 meses
que não recebo do Pará noticia alguma, nem uma linha,
nem aviso; — tudo é silêncio ! Creio portanto que a
estas horas já se esqueceram de mim e da promessa
formal que me fizeram ! ! (?) Imagina se eu posso
andar alegre e cuidar de música - - causa principal
da minha incômoda velhice. Em todo caso quero cumprir a promessa que fiz a ti como colega e amigo deveras .
A tua última de dezembro, além da suite «Odalea»
e romance do tenor no 2" ato do ESCRAVO, me falas
de uma minha Ouverture. Fiquei incerto neste ponto,
por não me teres dito se queres ou não, e qual delas.
A não ser a do GUARANI acho melhor não bulir com
outras. Resolve pois e manda imprimir o programa —
certo de que eu te remeterei a música que pedires,
encarregando de obter permissão da Ricordi para o
SCHIÀVO e GUARANY. Entretanto, informa-me do
seguinte: o tenor poderá cantar o romance no tom da
partitura original, ou meio tom abaixo, como verás no
avulso que te mandei há tempos ?

"Milão, 3-1-96.
Braguinha
A pouca saúde minha e de meu filho, a tristeza
que domina no meu pobre santuário, tudo tem concor(*) Esta carta está inseria no volume da «Revista Brasileira de Música», comemorativo do centenário de Antônio Carlos
Gomes, páginas 378 e 379, publicada pelo Instituto Nacional de
Música do Rio de Janeiro, em julho de 1936.
82

Duas partes são precisas dos seguintes :
Primeiros violinos
Segundos violinos
Violas

•

té

Violoncelos
Contrabaixos
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- A suite da Odalea, tendo ficado entre outras mú~
sicas minhas na Bahia, tenho aqui de mandar tirar outra
cópia. Espero tuas determinações. Sempre teu amigo
sincero
Carlos Gomes.

N. B. — Na suite Odalea entra o canto de soprano
no 3" ato (página 185) . Espero que terás quem dê a
interpretação do ritmo indicado — tempo e capricho.
O tenor quem será ?"
FIM
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