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CORO DA OSESP
WILLIAM COELHO REGENTE
DANIEL GRAJEW PIANO E ACORDEÃO

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992] 
Milonga del Ángel [1962] [ARRANJO DE J. ZENTNER] 
5 MIN

ALBERTO ROQUE SANTANA [1961] 
Bailan las Gitanas [2019] [ESTREIA MUNDIAL]
7 MIN

RODOLFO HALFFTER [1900-1987] 
Três Epitáfios, Op. 17
 PARA A SEPULTURA DE DOM QUIXOTE 
 PARA A SEPULTURA DE DULCINEIA 
 PARA A SEPULTURA DE SANCHO PANÇA 
7 MIN

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992] 
Fuga y Misterio [1968] [ARRANJO DE H. CORRAL] 
4 MIN

La Muerte del Ángel [1962] [ARRANJO DE L. CANGIANO] 
3 MIN

Adiós, Nonino [1959] [ARRANJO DE N. ZADOFF] 
4 MIN

MANUEL OLTRA [1922-2015] 
Tres Canciones de Amor [1964-71]

[TEXTO DE FEDERICO GARCÍA LORCA]
 1. MADRIGALILLO [1971] 
 2. ECO [1965] 
 3. PRELUDIO [1964] 
6 MIN

ASTOR PIAZZOLLA [1921-1992] 
Primavera Porteña [1970] [ARRANJO DE O. ESCALADA] 
4 MIN

Verano Porteño [1965] [ARRANJO DE N. ZADOFF] 
3 MIN
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Três compositores espanhóis, que revivem o estilo poético 
de dois grandes mestres conterrâneos do passado; e um 
argentino, que renova o estilo musical mais emblemático 
de sua terra-natal: esta é a base do concerto que o Coro 
da Osesp traz hoje à Sala São Paulo, celebrando a música 
contemporânea e o centenário do pai do “Nuevo Tango”, 
Astor Piazzolla.

Comecemos então pela península ibérica. A tradição da 
poesia monumental de Miguel de Cervantes veste-se com 
a linguagem musical do nosso tempo através de Rodolfo 
Halffter e de Alberto Roque Santana, assim como a poesia 
vanguardista do jovem Federico Garcia Lorca renasce 
através da música de Manuel Oltra.

Realizamos hoje a estreia mundial de Bailan las Gitanas 
de Alberto Roque Santana, compositor espanhol das Ilhas 
Canárias, radicado em Budapeste. Sobre a sensível obra 
que mistura a leveza e a agilidade de um bailado a uma 
agudeza de espírito bem-humorada, Santana nos conta: 
“Se trata de uma partitura muito colorida onde abraço e 
festejo este breve e magistral poema de Cervantes. As duas 
jovens ciganas, o baile, a pureza e o encanto de Belica, a 
atração inflamada do rei por ela, os incontroláveis ciúmes da 
rainha, tudo isso representa os diferentes temperamentos 
que pairam no ar e se misturam. Durante toda a obra as 
emoções da cigana Isabel (Belica), do rei e da rainha se 
confrontam sobre o dedilhado de um violão imaginário que 
desenha a dança cigana de Belica e Inés.”

Rodolfo Halffter, compositor espanhol que anos mais 
tarde radicou-se no México, também quis festejar o poder 
dramático de Cervantes, o que resultou nessa pequena 
joia do repertório coral: Três Epitáfios. Os epitáfios – 
descrições das lápides sobre os túmulos – dividem-se em 
três movimentos curtos, como devem ser os textos das 
lápides, e estão repletos de ironias, não apenas poéticas, 
mas também musicais. Naturalmente, os epitáfios versam 
sobre as personagens principais do grande romance de 
Cervantes: o próprio Dom Quixote, sua amada Dulcineia 
e seu fiel escudeiro Sancho Pança. Halffter compõe o 
primeiro epitáfio – o que narra a vida de Dom Quixote – de 
maneira séria e pomposa, quase sisuda, todavia sem deixar 
de emular a loucura do cavaleiro da triste figura – que 
morreu sensato, mas viveu louco. Ironizando a idealizada, 
e fantasiosa, beleza de Dulcineia, o segundo movimento 
deixa claro que a dama, que “foi a chama do grão Quixote”, 
não portava os dotes que ele lhe atribuía: “Dulcinea” pontua 
as rimas com palavras como fea (feia) e ralea (ralé). Já no 
terceiro e último movimento, o caráter é jocoso e inspira 
piedade, como nos momentos dos personagens bufos das 
óperas italianas. Sancho Pança é possuidor de grande valor 
apesar de “nanico” e só não se torna conde por insolências 
conspiradas contra ele. 

O terceiro e último compositor espanhol do programa de 
hoje é Manuel Oltra que musicou três poemas do grande 
dramaturgo espanhol do século XX: Federico García Lorca. 
Em Tres Canciones de Amor [Três Canções de Amor], 
Oltra confere aos poemas idílicos de Lorca um sabor 
muito característico da música popular espanhola. O 
clima caliente do sul da Espanha é facilmente reconhecido 
através das melodias sensuais repletas das ornamentações 
em tercinas curtas típicas da região. Nos três poemas de 
Lorca – Madrigalillo, Eco e Preludio – o amor é narrado tendo 
como cenário a exuberante natureza do sul da península 
ibérica, descrita através de elementos como o sol, a lua, 
os rios, o mês quente de agosto, as alamedas e as hortas 
com suas árvores frutíferas, as flores e os vagalumes. A 
música de Oltra somada à poesia de Lorca resultam numa 
terceira expressão artística: a pintura. É impossível ouvir 
Tres Canciones de Amor e não enxergar os quadros que se 
apresentam aos nossos ouvidos.

E permeando todo o programa temos aquele cujo 
centenário celebramos neste ano: Astor Piazzolla. Nascido 
na Argentina, o compositor mudou-se cedo para Nova York, 
onde começou a aprender piano e se interessar por Bach e 
por jazz. Seu pai, cujo apelido ficou eternizado em um dos 
tangos mais famosos de Piazzolla, Adiós, Nonino, escutava 
tango o tempo todo como forma de matar as saudades 
da Argentina, apesar de sua origem italiana. Quando tinha 
8 anos, ganhou um bandoneon de seu pai e começou a 
estudar o instrumento com afinco, assim como fazia com 
o piano. Chegou, inclusive, a conhecer o mais celebrado 
cantor de tango de todos os tempos, Carlos Gardel, mas 
não foi ali que o menino Astor se enamorou pelo estilo.

De volta a Buenos Aires, Piazzolla começou a tocar tangos 
com algumas orquestras em bares e cabarés, mas aspirava 
se tornar um compositor de música erudita tendo aulas com 
o grande compositor portenho Alberto Ginastera. Com sua 
Sinfonietta para Orquestra de Câmara, Op. 19, o Piazzolla, 
com pouco mais de 30 anos idade, recebeu uma bolsa de 
estudos do governo francês e mudou-se para Paris, onde 
conheceu a célebre compositora Nadia Boulanger. Apesar 
de não ter se impressionado com a técnica de Piazzolla 
ao piano no repertório clássico, foi surpreendida quando 
o ouviu tocar tango e o estimulou a dirigir sua atenção e 
seus esforços àquele repertório. O apoio de Boulanger foi 
um divisor de águas em sua vida, pois a partir de então ele 
passou a se dedicar a uma música que, até então, era vista 
com maus olhos pela elite conservadora por se tratar de 
uma música condenável e indecente.

Demorou para que Piazzolla conseguisse, após muita 
resistência e resiliência, emplacar sua linguagem musical, 
apelidada de “Nuevo Tango”. Para os puristas, e mesmo 
para o público em geral, aquela transgressão não se tratava 
de um tango verdadeiro. O compositor chegou ainda a viver 
vários anos na Itália no intuito de emplacar sua música, 
já que ali o tango tradicional não tinha se enraizado de 
maneira tão forte e profunda como na Argentina. Foi 
apenas quando Piazzolla já passava dos 50 anos de idade 
que seu novo tango começou, de fato, a emplacar e fazer 
grande sucesso, até mesmo no conservador ambiente 
cultural de Buenos Aires.

São inúmeras as obras do vanguardista do tango argentino, 
mesmo se nos restringirmos às de maior sucesso, e em cada 
uma delas a mistura de volúpia e melancolia impressiona. 
Poucos compositores lograram combinar estados de 
espírito tão contrastante, ainda mais se levarmos em 
consideração a estrutura técnica e estilística sobre a qual 
Piazzolla elabora seu discurso. 

Milonga del Ángel e La Muerte del Ángel fazem parte de um 
ciclo conhecido como Serie del Ángel. A primeira concentra 
muito do lirismo do compositor, enquanto a segunda traz 
todo o vigor e até mesmo alguma violência que inflama 
parte de seu repertório. Já Fuga y Misterio, que faz parte de 
sua opereta María de Buenos Aires, começa demonstrando 
o conhecimento técnico de Piazzolla na engenhosa arte da 
fuga – inspirada nas de Johann Sebastian Bach, mas, ao 
mesmo tempo, repleta do perfume sensual de seu tango 
– e termina com o lírico tema da personagem María. Já 
Adiós, Nonino é a obra com a qual o compositor se despede 
de seu pai, sendo um de seus tangos mais conhecidos e 
executados no mundo todo, em diversas formações. Outro 
ciclo de Piazzolla são suas Cuatro Estaciones Porteñas e do 
qual cantaremos a Primavera e o Verano [Verão], trazendo 
a energia pulsante e o sangue quente da capital argentina.

Almejando o sucesso que Carlos Gardel havia alcançado, 
Piazzolla chegou a dizer: “Tenho esperança de que minha 
obra será ouvida em 2020”. O homem que revolucionou 
e globalizou o tango argentino não poderia prever as 
restrições que silenciaram os concertos e shows com a 
pandemia em 2020, mas acertou em cheio ao dizer que sua 
música permaneceria viva por muitas décadas.

WILLIAM COELHO
Maestro Preparador
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CORO DA OSESP

—

Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil,

o grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos XX 

e XXI e na obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp 

Digital, Biscoito Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 

Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu 

a regência do Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador – cargo 

no qual ele continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou 

no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, 

Regente de Honra da Osesp.

WILLIAM COELHO regente

—

Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel 

em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal de Juiz 

de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-graduação 

da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia da Osesp. É 

Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das Orquestras 

Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019

da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico 

Mundial em Davos na Suíça.

DANIEL GRAJEW piano e acordeão

—

Pianista e compositor paulistano, Daniel Grajew transita por diversos 

gêneros, desde o repertório erudito tradicional até o choro, jazz e tango. Já 

tocou na França, Portugal e em projetos como Resgate do Cinema Silencioso 

(Cinemateca), Piano +1 (SESC Santos), 4º Na Mira, Cantoras do Brasil (Canal 

Brasil), II Encontro de Piano Popular (Casa do Núcleo) e Turnê Tudo Azul 

(Petrobrás). Foi premiado em concursos como I Concurso Jovens Solistas da 

USP (2009), XI Concurso Villa Lobos (2009) e vencedor do Edital do Proac para 

gravação de disco (2011). Apresentou-se com diversos artistas, orquestras e 

grupos de câmara. Lançou em 2013 seu primeiro disco solo Manga e, em 2016, 

lançou o disco Bailado em parceria com o baixista Marcos Paiva. Em 2017, lançou 

o disco Novos Ares com o quarteto Escualo Ensemble. Em 2018, acompanhou

Zizi Possi nos shows “À Flor da Pele” e “Ins-pirações”.
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SOPRANOS
ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ 
FLÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA 
REGIANE MARTINEZ MONITORA
ROXANA KOSTKA
VALQUÍRIA GOMES

CONTRALTOS / MEZZOS
ANA GANZERT
CLARISSA CABRAL 
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
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VESNA BANKOVIC MONITORA

TENORES
ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO 
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS  
PAULO CERQUEIRA MONITOR

BAIXOS / BARÍTONOS
ALDO DUARTE
ERICK SOUZA
FERNANDO COUTINHO RAMOS
FLAVIO BORGES
FRANCISCO MEIRA
ISRAEL MASCARENHAS
JOÃO VITOR LADEIRA
LAERCIO RESENDE
PAULO FAVARO
SABAH TEIXEIRA MONITOR

PIANISTA CORREPETIDOR
FERNANDO TOMIMURA


