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Cabe agora a vez do acervo musical, cujo valor
artístico e histórico pode ser facilmente aferido conhecendo-se que, na sua maior parte, pertenceu às
imperatrizes Leopoldina e Teresa Cristina, reunindo o
que havia de melhor e mais raro, na época, principalmente em partituras de compositores célebres.
Com a recente incorporação da biblioteca dêsse
gênero organizada durante vários anos pelo colecionador Abraão de Carvalho e adquirida por lei do
Congresso Federal, as coleções musicais desta Biblioteca foram consideravelmente enriquecidas, tornandose uma das mais importantes senão a mais importante
da América Latina.
A presente exposição representa apenas um pequeno conjunto, selecionado entre as raridades da literatura específica, abrangendo períodos culminantes e
extraordinariamente
significativos da cultura da arte

de Bach, desde o Renascimento e a Época Barroca até
o Século XVIII, em que foi tão assinalável a evolução
da teoria musical.
Entre os teoristas e tratadistas que aí liguram,
avultando com particular relêvo um Zarlino ou um
Rameau, destaca-se, por suas relações históricas com
o Brasil Colonial, D. João IV, rei de Portugal, devotado melômano e compositor, que tão grande incentivo deu à cultura musical em seu país.
A exposição e o respectivo catálogo íoram organizados pela Bibliotecária Sra. Mercedes Reis Pequeno,
competente e solícita encarregada do acervo musical.
Incumbiu-se do arranjo artístico dessa mostra a Srta.
Lígia da Fonseca Fernandes da Cunha, chefe da Secção
de Iconografia.
Rio de Janeiro, outubro, 1954.
Eugênio Gomes
Diretor Geral

PORTUGAL

1 — PONTIFICALE / continens / Antiphonas / et / Hymnos, / nec
non / Capitula, / et / Orationes / majorum / totius anni /
solemnitatum. / Ad usum / Rmi Praelati hujus Monasterii
S. Crucis / Collibriensis solemniter celebrantis. Conimbricae, In hoc Regali Monasterio S. Crucis Collimbriensis:
Anno Domini MDCCLXXXI.
145 p. 38,5cm
Pontifical do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra.
Manuscrito em pergaminho de 1781, contendo antífonas,
hinos, capítulos e orações, d-estinado ao uso do prelado
do Mosteiro.
2 —BERNARDO

DA CONCEIÇÃO,

pe.

O Ecclesiastico instruido scientificamente na arte do cantoc h a õ . . . dada á luz por Jeronymo da Cunha Bandeira,
irmão do Author. Lisboa, Na Ofíicina Patriarc. de Francisco
Luiz Ameno, 1788.
1091 p. il. 19,5cm
"Muito desenvolvida e muito bem feita, seguramente
a melhor que existe impressa em português", diz Ernesto
Vieira no Dic. Biográfico de músicos portugueses. "Expõe
com muita clareza e desenvolvimento o sistema dos tetracordos gregos, o hexacordo de Guido d'Arezzo e a
moderna escala de oito notas. Frei B. da Conceição
opta por esta última, no que dá prova de possuir idéias
de progresso, porguanto em 1785 e ainda muito depois,
prevalecia entre nós, principalmente no cantochão, o
sistema
hexacordal".
3

3 —CAMPOS. JOÃO RIBEIRO DE ALMEIDA, pe.
Elementos de Canto-chaõ... Destinados para uso do novo
Seminário de J. M. A. Ajuntando-se-lhe as Ceremonias,
e Cantorias mais precisas para a Visita que os Excellentissimos Bispos fazem ás Igrejas das suas Dioceses. Lisboa,
Na Ofíicina Patriarcal de João Procopio Correa da Silva,
1800.

71 p. il. 20cm
O autor viveu no último quartel do século XVIII e
princípios do século XIX. Foi mestre de cantochão no
Seminário Episcopal de Coimbra.
4 — CANTICUM ECCLESIASTICUM PRECIBUS APUD DEUM
Animas juvandi, corporaque humandi, Deíunctorum Ofíicium,
& Missam celebrandi, Juxta Ritum Sacrosanctae Romanae
Ecclesiae, ominium Ecclesiarum Matris, & Magistrae. Conficere Satagunt Moderatores Confraternitatis B. V. Mariae
Sub Titulo Assumptionis, Beatorumque Petri ad Vincula, et
Philippi Nerii Civitatis Portucalensis. Ad usum, & instantiam
Clericorum, Fratrumque in Sacro eorundem Sacello, & Confraternitate Sodalium. Portucale, Ex Typis Antonii Alvarez
Ribeiro, Anno Domini 1789.
203 p. il. 20cm
5 — CANTUS ECCLESIASTICARUM PRECUM. Quibus juvandae
animae, humandaque corpora deíunctorum Sacerdotum Venerabilis Confraternitatis Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli,
Apud Divi Juliani Parochialem Ecclesiam primitus erectae:
Nec non Officii Deíunctorum, Á mendis omnibus diligentissime expurgatus. Ad usum ipsius Venerabilis Confraternitatis, Et ejusdem sumptibus impressus, Juxta Breviarii
Rubricas, Pauli V. Papae Rituale, piamque, ac laudabilem
consuetudinem. Lisbonne, Apud Franciscum Ludovicum
Ameno, 1760.
159 p. il. 22,5cm
6 —CARLOS DE JESUS MARIA. pe. 1713-1747
Resumo das regras geraes mais importantes, e necessários
para a boa intelligencia do Cantocham, com huma instrucçam para os Presbyteros, Diáconos, e Subdiaconos, conforme
o uso Romano. Dado novamente ao prelo pelo P. Luis da
Maia Croesse'r |pseud.|... Com vários accrescentamentos,
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(Vide

n.°

15 do

catálogo)

que vam notados com este signal.* Coimbra, Na officina de
Antonio Simoens Ferreyra, 1741.
92 p. 23,5cm
7—

Exemplar 2

8—

Exemplar 3
Luís da Maia Croesser, anagrama de Dom Carlos
de Jesus Maria, foi cónego regrante de Santo Agostinho,
diz Vieira, e professou no Convento de Santa Cruz de
Coimbra, onde ocupou o lugar de cantor-mor.

9 — CHRISTOPHORO, JOSEPH D.
Rituale Ecclesiasticum Modum Exhibens Cantandi Oíficium
Defunctorum, Missam, Stationes, et Alias Preces quibus
animae apud Deum juvantur. Ad usum Fratum Excalceatorum S. P. N. Agustini... Lisbonae, Ex Typographia Regia,
Anno 1779.
211 p. 20cm
10 —DOMINGOS DO ROSARIO, pe.
Theatro Ecclesiastico, em que se acham muitos documentos
de Cantochaõ, para qualquer pessoa, dedicada ao Culto
Divino nos Officios do Coro, e Altar... Dado ao prélo pelo
Doutor O Padre Jozé Correa Froys. 3. impressão, e mais
accrescentada. Lisboa, Na Officina de Antonio Vicente da
Silva, Anno 1758.
494 p. 19,5cm
11 —

4. impressão. Lisboa, Na Officina de Antonio
Vicente da Silva, 1765.
499 p. 21cm

12 — Theatro Eclesiástico, em que se acham muitos documentos de Canto chão, para qualquer pessoa dedicada
ao Culto Divino nos Officios do Coro, e Altar... Novamente
correcto, e acrescentado... Dado ao prélo pelo Illustrissimo,
e Excellentissimo Senhor Duque de C a d a v a l . . . 6. impressão.
Lisboa, Na Officina Luisiana, Anno 1779.
677 p. 20cm
13—

7. impressão. Lisboa, Na Officina de
Thaddeo Ferreira, Anno 1782.
708 p. 20cm

Simão
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14 — Theatro Ecclesiastico, em que se acham muitos documentos de Canto chão, para qualquer pesoa dedicada
ao Culto Divino nos Oíficios do Coro, e Altar... Novamente
dividido em duas partes... Dado ao prelo pelo Escellentissimo e Reverendíssimo Senhor D. José de Mello... 8.
impressão. Lisboa, Na Ofíicina de Simão Thaddeo Ferreira,
Anno 1786.
2 v. 20cm
A B. N. só possui o 2.° volume.
O autor do "Teatro Eclesiástico", obra muito conhecida e utilizada pelos sacerdotes em Portugal e que logrou
mais de oito impressões, "caso talvez único na história
da literatura musical portuguesa", era natural de Santa
Maria dos Olivais e pertencia à Ordem Franciscana dos
Frades Capuchinhos.
15—|D. JOÃO IV| rei de Portugal, 1604-1656
Difesa delia mvsica moderna contro la falsa opinioni dei
vescovo Cirillo Franco tradotta di spagnvolo in italiano.
|Venetia, 16-1
74 p. 20,5cm
Na dedicatóriaJ lê-se: Incerto autore D. B. (i.e. Duque
de Bragança)
Folha de rosto com cercadura gravada
representando
instrumentos musicais, encimada pelas armas da Casa
de Bragança. Na extremidade interior, esquerda, lê-se:
C. Dolcetta fece in Venetia.
Escrita originalmente em espanhol — "Defensa de Ta
musica moderna contra la errada opinion dei Obispo
Cirillo Franco" — e impressa em Portugal, em meados
do século XVII, como obra anônima.
D. João IV, que era bom músico e compositor, escreveu
êsse opúsculo, como o próprio título informa, em resposta
a uma carta do Bispo de Loretto, Cirillo Franco, escrita
em meados do século XVI e na qual o bispo italiano
lamentava o deplorável estado a que havia chegado a
música (fase que precedeu o renascimento musical) e
louvava a música antiga, salientando os poderes especiais que a esta atribuíam os autores clássicos gregos
e latinos.
A erudita resposta, embora vinda um século depois,
quando a música já havia tomado outros rumos, não
6

deixa de tei grande interêsse histórico, e nos
aquilatar o gráu de cultura musical daquele
Portugal.

permite
rei de

16 — Primeira parte do Index da Livraria de Mvsica do mvyto
alto, e poderoso Rey Dom Ioão o IV. Nosso Senhor. |Lisboa]
Por ordem de Sua Mag. por Paulo Craesbeck. Anno 1649.
|Porto. Imp. Portugueza, 1874|
facs. 525 p. 29cm
Fôlha de rosto com gravura em aço representando
as armas reais portuguêsas. D. João IV, primeiro rei da
dinastia de Bragança, desempenhou um importante papel
na vida musical portuguêsa, tendo conseguido reunir uma
preciosíssima coleção de música e livros sobre música.
Diz E. Vieira em seu Dicionário que "Estavam arrecadados em 42 caixões (antigos arcazes) os livros da real
biblioteca quando se concluiu a l.a — que tinha de ser
também a derradeira — parte do respectivo
catálogo.
Dêsse catálogo ou "Index" segundo o próprio título, existe
um exemplar na Torre do Tombo e outro na Biblioteca
Nacional de Paris; dêste último extraiu o Sr. Joaquim
de Vasconcelos uma cópia que mandou imprimir há
alguns anos". É desta última impressão o exemplar que
ora apresentamos. Instalada primeiro em Vila Viçosa,
e mais tarde no Paço da Ribeira, em Lisboa, essa íamosa
"livraria de música" que, segundo Vieira, possuía uma
coleção quase completa das obras de Palestrina, foi totalmente destruída pelo terremoto que em 1755 assolou a
cidade de Lisboa. Nela figuravam obras de Zarlino,
Gafori, Boetius e outros, além de composições de Lassus,
Marenzio, Villaert, Monteverdi, Caccini, Morley, inúmeros
vilancicos, madrigais, etc. Consta que o manuscrito original da célebre obra de Guido d'Arezzo "Micrologus de
disciplina artis musicae", datando aproximadamente
de
1025, também figurava nessa coleção, tendo sido doado
ao rei de Portugal pela rainha da Suécia.
17 —MOURA, JOSÉ LUIZ GOMES DE, pe.
-1817
Ritual das Exéquias, extrahido do Ritual Romano, Illustrado
com duas Pastoraes de dous Bispos de Coimbra, alguns
Decretos, e a mais coherente doutrina dos Authores: Ao qual
se ajunta a Missa de Requiem com os seus Ritos e Ceremonias particulares: huma ( ? ) as Absolvições ao Tumulo
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na forma do Missal, e Pontifical Romano; as Ceremonias
principaes do Acolytho da Missa; e hum Methodo para
aprender Canto c h ã o . . . 2. edição correcta, e accrescentada. Lisboa, Na Regia Officina Typografica. Anno 1796.
268 p. il. 20cm
Esta obra teve primeira edição em 1782 e inclui no
fim do volume um "Método para aprender o Cantochão",
que foi publicado também
separadamente.
18 — PROCESSIONALE JUXTA FORMAM RITUALIS ROMANI,
PAULI V. Pontificis maximi Jussu editi. Ulyssipone, Ex Praelo
Antonii Vicentii da Silva. Anno 1761.
130 p. 19cm
19—

Olisipone, Ex Typographia Regia, Anno 1777.
159 p. 20,5cm

20 —SARMENTO, FRANCISCO DE JESUS MARIA, pe. 1713-1790
Directorio Sacro das Ecclesiasticas Ceremonias da Benção,
e Procissão das Candeias... extrahido, e abbreviado do
Director Ecclesiastico de Fr. Veríssimo das Martyres, com
todo o canto-chão, que nos mesmos dias se deve praticar...
2. impressão. Lisboa, Na Regia Officina Typografica,
Anno 1794.
354 p. il. 19,5cm
21 —

Exemplar 2
O autor estudou na Universidade de Coimbra, formando-se em direito. Publicou, além desta obra, cuja
1° edição é de 1772, várias outras místicas e de disciplina religiosa, informa ]. Vasconcelos, in "Os Músicos
Portugueses".

22 —SILVA, ALBERTO JOSEPH GOMES DA,
-1795
Regras de Acompanhar para Cravo, ou Orgaõ, E ainda
também para qualquer outro instrumento de vozes, reduzidas a breve methodo, e fácil percepção... Lisboa, Na
Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1758.
[50] p. il. 21cm
O autor, que foi compositor e organista, viveu na
segunda metade do século XVIII. Dêle existem duas
missas: uma na Biblioteca Real da Ajuda e outra na
Biblioteca Pública de Évora.
8

23 —SILVA, MANUEL NUNES DA, pe. 1678Arte Minima, que com semibreve prolaçam tratta em tempo
breve, os modos da Maxima, & Longa sciencia da Musica...
Lisboa, Na Ofíicina de Joam Galram, 1685.
136 p. il. 13,5cm
24—
25—

Exemplar 2
|3.ed.| Lisboa Occidental, Na Ofíicina de Antonio Manescal, 1725.
136 p. 20cm
Natural de Lisboa e jesuíta, o próprio autor conto
no Preâmbulo de sua obra, como esta se originou: para
íacilitar a tareia de seus alunos, escreveu um Resumo
da Arte de Canto de Órgão. Logo depois para os colegiais do Seminário, onde lecionava, preparou a Suma
da Arte de Canto Chão, não sem ressaltar o valor da
obra de Thalesio (vide n.° 29) que, diz êle, era de difícil
obtenção. Terminada a Suma, principiou o Tratado das
Explanações, onde analisa mais detalhadamente
as
matérias tratadas no Resumo. Só mais tarde é que organizou o Compêndio da Arte de Contraponto. Êstes 4
estudos, reunidos em um só volume, foram publicados
pela primeira vez em 1685, sob o título de "Arte Mínima" ... "A obra", diz ]. Vasconcelos, "foi concebida no
espírito cândido e milagroso do tempo e o próprio título
é um jôgo de palavras sôbre os nomes dos sinais da
antiga notação, isto é a Mínima, a Semibreve, a Longa,
a Máxima, as Prolações, os Tempos e os Modos".

26 —SOLANO, FRANCISCO IGNACIO,
-1800
Nova Instrucção Musical, ou Theorica Pratica da Musica
Rythmica, com a qual se fo'rma, e ordena sobre os mais
solidos fundamentos hum Novo Methodo, e verdadeiro
Systema para constituir hum intelligente Solfista, e destríssimo Cantor, nomeando as Nótas, ou Figuras da Solía pelos
seus mais proprios, e improprios nomes, a que chamamos
ordinários, e extraordinários no Canto Natural, e Accidental,
de que procede toda a difficuldade da Musica... Lisboa,
Na Ofíicina Miguel Manescal da Costa, 1764.
340 p . , 47 p. il. 20cm
27—

Exemplar 2
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28 — Novo Tratado de Musica Métrica, e Rythmica, o qual
ensina a acompanhar no Cravo, Órgão, ou outro qualquer Instrumento, em que se possão regular todas as
Especies, de que se compõe a Harmonia da mesma Musica.
Demonstra-Ge este assumpto prática, e theoricamente, e
tratão-se também algumas cousas parciaes do contraponto,
e da composição... Lisboa, Na Regia Ofíicina Typografica, 1779.
301 p. il. 20,5cm
"O nosso mais notável músico didático parece
que era natural de Coimbra". Nascido, segundo J. Vasconcelos, em 1727, foi organista, cantor e professor, tendo
publicado várias obras sobre teoria da música. Dentre
elas a "Nova Instrução Musical" — que trata, de íorma
bastante desenvolvida, do processo de solfejar por mutanças, visando a "constituir hum intelligente solfista e destríssimo cantor". "Completa-se esta Instrução Musical
com o Aditamento da Música Antiga, que trata resumidamente da notação antiga, usada até aos princípios do
século XVIII; a matéria é extraída da Arte Mínima (Vide
n.° 23) de Nunes da Silva, mas oferece interêsse a quem
não possuir esta obra bastante rara e deseje conhecer
o assunto." "Esta obra de Solano", diz Vieira, "tem hoje
interêsse puramente histórico, pois que o sistema hexacordal atribuído a Guido d'Arezzo e que deu origem às
complicadas mutanças, desapareceu há mais de um
século; a referida obra foi decerto a última que tratou
dêle como matéria corrente. Mesmo quando foi publicada
já as mutanças estavam abandonadas em França, tendose ali adotado a sétima nota —si— para completar a
escala diatónica". Solano escreveu ainda duas obras
dignas de especial menção: "Novo Tratado de Música
Métrica e Rítmica" e "Exame instrutivo sobre a música
multiforme, métrica e rítmica, no qual se pergunta e dá
resposta de muitas coisas interessantes para o solfejo,
contraponto e composição..." obra esta dedicada a Sua
Alteza Real o Senhor D. João príncipe do Brasil.
29 — THALESIO, PEDRO
Arte de Canto Chão, com hvma breve Instrvcção pera os
Sacerdotes, Diáconos, Subdiaconos, & moços do Coro, conforme ao vso Romano... Em Coimbra, Na Impressão de
Diogo Gomez de Loureyro, Anno 1618.
136 p. il. 19cm
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O crutor — mestre de capela e professor de música
da Universidade de Coimbra — diz, no proêmio de sua
obra: "ser o primeiro que tomasse entre mãos, essa
emprêsa de ordenar a Arte de canto chão". Deixou ainda,
em manuscrito, um "Compêndio de canto de órgão, contraponto, composição, fugas & outras cousas", relacionado
no catálogo de D. João IV. A Arte do canto chão teve 2.
ed. em 1628, mais ou menos na época em que falecia
Thalesio.

INGLATERRA
30 —BE ATT IE, JAMES, 1735-1803
Essays: on poetry and music, as they affect the mind; on
laughter, and ludicrous composition; on the usefulness of
classical learning... 3d edition corrected. London, Printed
for E. and C. Dilly; and W. Creech, Edinburgh, 1779.
515 p. 21,5cm
Teve primeira edição em 1762.
31—BURNEY, CHARLES, 1726-1814
An Account of the musical performances in WestminsterAbbey, and the Pantheon, May 26th, 27th, 29th; and June the
3d, and 5th, 1784. In commemoration of Handel... London,
Printed for the benefit of the Musical Fund, and sold by
T. Payne and son/etc./1785.
/237/p. front, il. 28cm
Especialmente comissionado para tal, Burney nos dá
neste trabalho> um esboço biográfico sobre o compositor,
sua obra e uma descrição detalhada das festas realizadas na Abadia de Westminster em 1784, comemorando
o primeiro centenário de nascimento de Haendel.
32 — A General History of Music from the Earliest Ages to
the Present Period... London, Printed for the Author, 1782-89.
4 v. front, il. 27,5cm
A História da Música de Burney apareceu na mesma
ocasião que a de Hawkins (vide n.° 36). Provocaram
ambas, na opinião pública inglêsa, manifestações diversas, tendo sido dada preferência à obra de Burney. Esta
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foi publicada por subscrição, contando com o apoio da
grande maioria dos intelectuais e nobres da época.
Possuindo maiores conhecimentos de música do que
Hawkins, soube Burney melhor dispor e relatar a matéria, embora tenha o primeiro feito trabalho de pesquisa
mais aprofundada. A obra de Hawkins vale, principalmente, como fonte de referência.
33 — The Present State of Music in France and Italy; or,
The Journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect Materials for A General History of Music...
The 2d. edition, corrected. London, Printed for T. Becket
and co./etc./1773.
409 p. 20,5cm
A primeira edição é de 1771.
34 — The Present State of Music in Germany, the Netherlands,
and United Provinces, or, The Journal of a Tour through
those Countries, undertaken to collect Materials for A General History of Music... Thej 2d. edition, corrected. London,
Printed for T. Becket/etc./1775.
2 v. 20,5cm
Primeira edição em 1773.
Tendo Burney esgotado os recursos musicais da
Inglaterra para a elaboração da sua projetada História
da Música, empreendeu viagens ao continente, visitando
primeiro a França e a Itália e depois, a Alemanha e os
Países-Baixos, a fim de coligir o material de que necessitava. Dessas excursões resultaram os três volumes de
diários de viagens acima citados.
35 — GUNN, JOHN, 1765-1824
The Theory and Practice of fingering the Violoncello containing rules & progresive lessons for attaining the Knowledge
& Command of the Whole compass of the Instrument...
London, Printed for & Sold by the Author/1793/.
96 p. 34cm
36 — HAWKINS„ JOHN, 1719-1789
A General History of the Science and Practice of Music...
London, Printed for T. Payne and son, 1776.
5 v. front, il. 29,5cm
Vide n.° 32. Esta obra teve segunda edição em 1853.
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37 —JOHNSON, JAMES, c. 1750-1811, comp.
The Scots Musical Museum in six volumes. Consisting of
six hundred Scots Songs with proper Basses for the piano
forte & humbly dedicated to the Society of Antiquaries of
Scotland... In this publication the original simplicity of
our Ancient National Airs is retained unincumbered with
useless Accompaniments & graces depriving the hearers of
the simplicity of their native melodies. Edinburgh, Printed
& sold by James Johnson /1787-1803/.
6 v. em 3 22cm
Deve-se a James Johnson, famoso gravador de
música na Escócia, esta bela coleção de árias escocesas.
Êle próprio, salientando no prefácio de sua obra a inestimável colaboração prestada por Robert Burns, transcreve uma carta deste último, na qual diz o poeta:
"I will venture to prophesy that to future ages your Publication will be the text book and standard of Scotish Song
and Music".

FRANÇA
38 —ENCYCLOPÉDIE,
OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES
SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS, par une Société
de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot...
& quant à la Partie Mathématique, par M. D'Alembert...
A Paris, Chez Briasson |etc.| 1751-65.
17 v. il. 39,5cm
A redação da parte referente à música desta monumental obra, foi entregue a Rousseau que dela se desincumbiu em apenas três meses (vide n.° 48).
39 — ALEMBERT, JEAN LE ROND D', 1717-1783
Élémens de Musique, théorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau, éclaircis, développés et simplifiés...
Nouv. éd., rev., cor. & considérablement augm. A Lyon,
Chez Jean-Marie Bruyset, 1766.
236 p. il. 19cm
40 —

A Lyon, Chez Jean-Marie Bruyset, Pere & Fils, 1779.
Fazendo, já no século XVIII, obra de
divulgação,
d'Alembert expõe neste seu compêndio, (cuja primeira
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edição é de 1752) as teorias de Rameau, tornando-as
acessíveis não só aos músicos mas também aos leigos,
como êle próprio diz na introdução do seu, livro. A obra
apresenta com extrema clareza os princípios da nova
teoria, salientando seus pontos íracos e fazendo, ao mesmo
tempo, crítica construtiva. Ainda na Introdução, com uma
rara visão do assunto, o grande filósofo e matemático
exorta os músicos e filósofos a continuarem seus estudos
e pesquisas visando aperfeiçoar e desenvolver a Teoria
da Música.
41 — BÉTHISY, JEAN LAURENT DE, 1702-1781
Exposition de la Théorie et de la Pratique de la Musique,
Suivant les nouvelles découvertes... 2. éd. Cor & augm. par
l'Auteur. A Paris, Chez F. G. Deschamps, 1764.
331 p. il. 19,5cm
42—

Exemplar 2
Primeira edição em 1752. Neste compêndio destinado
aos professores e estudantes de música, Béthisy comenta
e desenvolve o sistema de Rameau, como já fizera d'Alembert. Êste último, referindo-se ao trabalho de Béthisy,
acha-o claro e metódico, considerando-o mesmo como um
suplemento ao seu "Élémens de Musique".

43 — FRAMERY, NICOLAS ÉTIENNE, 1745-1810, ed.
Musique, publiée par MM Framery et Ginguené... Paris,
Chez Panckoucke. 1791-1818.
2 v. il. 26,5cm (Encyclipédie méthodique... par une Société de gens de lettres... |v. 185-186|)
Baseada no "Dictionnaire Raisonné des Sciences et
des Arts" (vide n.° 38) de Diderot e d'Alembert, mas
obedecendo a outro plano, foi publicada em Paris, pela
Livraria Panckoucke, a "Encyclopédie Méthodique". Os
diferentes assuntos, apresentados separadamente
num
total de mais de cem volumes, foram publicados de 1781
a 1832. A parte referente à Música, que1 ocupa dois volumes, foi baseada no Dicionário de Rousseau e publicada
por Framery e Ginguené, auxiliados pelo Abade Feyton
e por J. J. Momigny.
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44 — GRÉTRY, ANDRÉ ERNEST MODESTE, 1741-1813
Mémoires, ou Essai sur la Musique... Paris, Chez l'auteur,
1789.
565 p. 19cm
45—

A Paris, de l'Imprimerie de la République, Pluviôse, an V |1797|
3 v. 20cm
Publicadas inicialmente em um só volume, ao qual
Grétry mais tarde acrescentou dois, reeditando então os
três volumes. Estas Memórias valem
principalmente
como fonte de informação sobre a vida, a obra e as idéias
do eminente compositor dramático.

46— RAMEAU, JEAN PHILIPPE, 1683-1764
Traité de l'Harmonie Reduite à ses Principes naturels; divisé
en quatre livres... A Paris, de l'Imprimerie de Jean-BaptisteChristophe Ballard, 1722.
432 p. 25cm
47 — Nouveau Systhême de Musique Theorique, Où l'on découvre le Principe de toutes les Réglés nécessaires à la
Pratique, pour servir d'Introduction au Traité de l'Harmonie . . . A Paris, de l'Imprimerie de Jean-Baptiste-Christophe
Ballard, 1726.
114 p. 25cm
Encadernado com o "Traité de l'harmonie". O espírito do livre exame e da pesquizd científica, que caracterizou o século XVIII na França, teve, no setor da música,
Rameau como seu principal representante.
Contemporâneo que foi de Rousseau, d'Alembert, Diderot, Grimm
e outros, é interessante observar que com êles manteve
polêmicas tremendas, muito embora outra coisa não
tenha feito, em seus trabalhos teóricos, senão seguir, em
essência, os princípios defendidos pelos Enciclopedistas.
Foi êle quem, partindo das leis naturais de ressonância
dos corpos sonoros, criou um sistema de harmonia com
base verdadeiramente científica. Embora seus predecessores já possuíssem conhecimento empírico, dêsses fenômenos físicos, a êle se deve a sistematização e aplicação
dos mesmos. Suas idéias, expostas primeiramente no
Tratado de Harmonia, foram por êle desenvolvidas
em
subseqüentes
trabalhos.
15

48 —ROUSSEAU, JEAN JACQUES, 1712-1778
Dictionnaire de Musique... A Paris et A Amsterdam, Chez
J. E. Gabriel Dufour, Succ. de Defer de Maisonneuve | de
l'Imprimerie de Didot le Jeune | An VII | 1799 |
2 v front. 32cm (Oeuvres de J. J. Rousseau, 1 1 . 1 0 / 1 1 j )
49 — Dictionnaire de Musique... Nouvelle édition revue &
corrigée. Londres, |s. e d . | 1766.
538 p. front, il. 28cm (Collection complette des oeuvres
I. J. Rousseau, t . 9 )
Planejando a publicação de um Dicionário de
Música, Rousseau letomou os aitigos que havia escrito,
a pedido de Diderot e d'Alembert, para o "Dictionnaire
des arts et des sciences", (vide n.° 38) os quais êle
próprio achava deficientes, e empenhou-se na revisão dos
mesmos, ampliando-os e reíundindo-os. Dêsse trabalho,
que se prolongou por vários anos, resultou o famoso
Dicionário, publicado pela primeira vez em Genebra,
1767 e em Paris, 1768.
50 — Dissertation sur la Musique Moderne.
51 — Essai sur l'Origine des Langues ou il est parlé de la
Mélodie et de l'Imitation Musicale.
52 — Examen de deux principes avancés par M. Rameau,
dans sa brochure intitulée "Erreurs sur la musique dans
l'Encyclopédie".
53 — Lettre sur la Musique Française.
Neste trabalho, originado da rivalidade então existente entre a música francesa e a música italiana que
desencadeou a chamada "Guerre des Bouffons", o grande
filósofo refere-se à música francesa de maneira não
muito elogiosa. A grande importância dêsse ensaio, está
não nas idéias nêle expressas, mas sim por marcar, como
diz Tiersot, "l'origine de la critique française,
inaugurée
par les écrivains de l'Encyclopédie".
54 — Projet Concernant de Nouveaux Signes pour la Musique
Ao "Projet concernant de nouveaux signes pour la
musique" apresentado à Academia de Ciências em 22
de agôsto de 1742, seguiu-se um estudo, mais desenvol16

vido, abordando êsse mesmo assunto e intitulado "Dissertation sur la musique moderne", (vide n.° 50). De tôda
obra de Rousseau, foi êste o seu primeiro trabalho a ser
impresso.
Os trabalhos acima relacionados, sob os ns. 50, 51, 52,
53 e 54, são apresentados na Exposição em diíerentes
volumes pertencentes a duas edições de obras completas
do autor, a saber: Paris, Chez Deíer de Maisonneuve,
1793. Geneve, |s. ed| 1871. (Oeuvres Posthumes).
55 — Le devin du Village, intermède. (In Collection Complette
des Oeuvres de J. J. Rousseau. T. 5. Oeuvres m e l é e s . . .
Nouv. ed. Revue, corr. & augm. de plusieurs morceaux
qui n'ont pas encore p a r u . . . Londres, 1776)
56 — Les Muses Galantes, ballet. (In Collection Complette des
Oeuvres de J. J. Rousseau. T. 10. Oeuvres posthumes...
Londres, |s.ed.| 1782)
57 — Pygmalion, scene lyrique. (In Oeuvres de J. J. Rousseau,
citoyen de Genève... Mélanges, A Paris, Chez la ve Defer
de Maisonneuve, 1796)

ITÁLIA
58 —AARON, PIETRO, c. 1490-1545
Toscanello en Mvsica di messer Piero A r o n . . . Nvovamente
Stãpato con lagionta da lui fatta et con diligentia corretto...
/Colophon: Stampato in Vineggia per Marchio Sessa nelli
anni del Signore M. D. XXXIX, a di XIX Marzo/
/68/ p. il. 30,5cm
Nascido em Florença, íoi Aaron professor de música
e autor de vários obras didáticas. Dentre elas o "Toscanello", que trata das regras de contraponto, considerada
por Fetis como a melhor das suas obras. Teve primeira
edição em 1523.
59 — CERONE, DOMENICO PIETRO, pe. 1566-1625
El Melopeo y Maestro. Tractado de mvsica theorica y pratica: en que se pone por extenso, lo que vno para hazerse
perfecto Musico ha menester saber: y por mayor facilidad,
17

comodidad, y claridad del Lector, esta repartido en XXII
Libros... Nápoles, por Iuan B. Gargano, y Lucresio Nucci,
impressores, 1613.
1160 p. il. 29,5cm
Baseada no sistema de Zarlino, e escrita em espanhol, a autoria desta obra é bastante discutida. Segundo
consta, Zarlino teria deixado em manuscrito um trabalho
com o mesmo nome. A matéria constante dêste alentado
volume, diz F. J. Fétis, in "Biographie des musiciens",
é apresentada de maneira confusa, nêle encontrando-se
excelentes páginas, de permeio com outras bastante
medíocres.
60 — COFERATI,

MATTEO,

pe.

II Cantore addottrinato, ovvero Regole dei canto corale, oue
con breue, e fácil método s'insegna la pratica de'precetti
piú necessari del Canto Fermo; il modo di mantenere il
Coro sempre alia medesima altezza di voce; di ripigliare
doue resta 1'Organo; d'intonare molte cose, che fra 1'Anno
si cantano; e in particolare tutti gl'Inni... In Firenze, per
il Vangelisti, 1682.
306 p. il.lõcm
61 — FREZZA DALLE GROTTE, GIUSEPPE, pe.
II Cantore Ecclesiastico. Breve, facile, ed essatta notizia dei
Canto Fermo à Beneficio commune degl'Ecclesiastici... In
Padova, Neila Stamperia dei Seminário, 1698.
166 p. il. 22,5cm
Sicilian o de origem, foi professor no Convento
Pádua, em fins do século XVII.

de

62 —GASPARINI, FRANCESCO, 1668-1727
L'Armonico pratico al cimbalo. Regole, Osservazioni, ed
Avvertimenti per ben suonare il Basso, e accompagnare
sopra il Cimbalo, Spinetta, ed O r g a n o . . . II Bologna, Per il
Fratelli Silvani, 1713.
100 p. il. 20,5cm
Aluno de Coreli, foi depois professor no "Conservatório de la Pietá" em Venesa, íendo tido por aluno
Benedetto Marcello. Compôs várias óperas e muita
música sacra. O presente manual de
acompanhamento,
teve inúmeras edições.
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63 —MARTINI.

GIOVANNI

BATTISTA,

pe.

1706-1784

Storia delia Musica... In Bologna, Per Lélio dalla Volpe
Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1758-81.
3 v. íront. il. 26,5cm
Um dos mais eruditos músicos italianos do século
XVIIII. Compositor e professor, conseguiu reunir uma
extraordinária biblioteca (17.000 livros) famosa em seu
tempo e citada no Diário de viagens de Burney. Sua
História da Música, obra de grande erudição, compreende três volumes sobre música antiga. O quarto volume,
que deveria abranger a Idade Média até século XI, ficou
em manuscrito incompleto. A obra é
cuidadosamente
ilustrada e arrematando cada capítulo aparece um cânon
enigmático.
64 — PAOLUCCI,

GIUSEPPE, pe.

1726-1776

Arte Pratica di Contrappunto dimostrata con esempj di varj
autori e con osservazioni di Fr. Giuseppe Paolucci... In
Venezia, Per Antonio de Castro, 1765-72.
3 v. il. 27cm
Paolucci, aluno do Padre Martini, e como êle franciscano, seguiu a escola de seu mestre.
65 — SALA, NICOLA. 1701-1800
Regole dei Contrappunto pratico... Napoli, Stamperia reale,
1794.
3 v. mus. 52cm
Professor e compositor, teve esta obra que o celebrizou, publicada às custas do rei de Nápoles, em grandes
pranchas de cobre. Conta Fetis que as pranchas estiveram perdidas, quando da invasão de Napoleão e só mais
tarde foram encontradas.
66 — TARTINI, GIUSEPPE, 1692-1770
Trattado di musica secondo la vera scienza dell'armonia.
In Padova, Neila Stamperia dei Seminário. Appresso Giovanni Manfrè, 1754.
Violinista famoso, passou grande parte de sua vida
em Pádua, aí fundando uma célebre Escola Superior de
Violino, donde sairam "virtuoses" famosos. Muito desen19

volveu a técnica violinística, contando também com uma
extensa lista de composições para violino. Foi autor de
várias obras didáticas, destacando-se êste Tratado de
música, no qual o autor desenvolve um sistema de harmonia partindo de um princípio oposto ao de fíameau.
67 — TESTORI, CARLO GIOVANNI, 1714-1782
La Musica Ragionata espressa famigliarmente in dodici passegiate a dialogo... Vercelli, Presso Giuseppe Panialis, 1767.
129 p. il. 24,5cm
A esta obra que trata, em íorma dialogada, das
regras de composição, Testori acrescentou três suplementos: "Primi rudimenti dela musica",
"Supplemento
alia musica ragionata" e "L'Arte di scrivere a otto reali".
68 — ZARLINO, GIOSEFFO, 1517-1590
De Tvtte l'Opere dei R. M. Gioseffo Zarlino da Chioggia...
ch'ei scrisse in bvona lingva italiana; già separatamente
poste in luce; hora di nuouo corrette, acresciute, & migliorate, insieme ristampate... In Venetia, Appresso Francesco
de'Franceschi Senese, 1588-89.
4 v. in 1 il. 30,5cm
Ilustre teórico do século XVI, compositor e filósofo,
foi Zarlino aluno de Willaert. Toda sua obra sobre
teoria da música está contida nesta edição de
1589. Compreende ela os seguintes livros: 1° — "L'Istitutioni Harmoniche" onde o autor extende-se em considerações filosóficas, expõe sua teoria musical, baseada
no sistema de Ptolomeu e trata das regras do contraponto e dos modos eclesiásticos. IIo — "Le Dimostrationi Harmoniche" que estuda, em forma dialogada, as
proporções dos intervalos, as consonâncias e os modos.
Foi fortemente rebatida por Vincenzo Galilei, antigo
aluno de Zarlino, e com quem manteve o mestre forte
polêmica. Defendendo suas teorias e respondendo aos
ataques de Galilei, escreveu Zarlino um IIIo livro —
"Supplementi Musicali", onde reforça e desenvolve os
princípios expostos nos livros anteriores. Completam a
edição outros trabalhos de Zarlino, não referentes à
música.
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69 — Le Istitvtioni Harmoniche... Nelle quali; oltra le materia appartenenti alia mvsica; Si trouano dichiarati
molti luoghi di Poeti, d'Historici, & di Filosofi; Si come
nellegerle si potrà chiaramente vedere. In Venetia, Apresso
Francesco Senese, 1562.
347 p. il. 30cm
Primeira edição em 1558.

DIVERSOS
70— \GRADUALE eines Männer Klosters O. P. S. Francisci
aus ( ? ) Mitte des 15. Jahrh. Es enhält den 1. Theil des
Can tus Gregorianus|
[750] p. 19cm
Gradual de um convento de homens da Ordem do
Pai Francisco do (?) meado do século 16. Contém a
primeira parte do Canto Gregoriano. Lê-se ainda em
uma tira de papel impresso, colada na primeira página:
"1522. Graduale Manuscript Choral Book. With illuminated capitals on vellum. Thick 4to, original hog skin,
with clasps, C. XVI."
71 — EXIMENO Y PUJADES, ANTONIO, pe. 1729-1808
Dell'Origine e delle Regole delia Musica colla storia del suo
progresso, decadenza, e rinnovazione... In Roma, Nella
Stamperia di Michel Angelo Barbiellini, 1774.
466 p. front, il. 28cm
Jesuíta espanhol, passou grande parte da sua vida
na Itália, onde publicou êste trabalho. Escrito originalmente em italiano, íoi o mesmo traduzido para o espanhol em 1796. Atacando as teorias de Rameau e todas
aquelas que procuravam dar uma base científica à
música, propunha substituir as leis de contraponto e
harmonia, na composição musical, pelas de prosódia.
Diz Grove, no Dictionary of Music and Musicians, que
êle foi, além de precursor do nacionalismo em música,
o primeiro a expôr, cientificamente, o conceito de música
21

como arte de expressar emoção.
cado pelo Padre Martini, manteve,
polêmica.

Violentamente atacom êste, brilhante

72 — FUX, JOHANN JOSEPH, 1660-1741
Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad Compositionem
Musicae Regularem, Methodo novâ, ac certa, nondum antè
exacto ordine in lucem edita... Viennae, Typis Joannis
Petri Van; Ghelen, 1725.
280 p. il. 31cm
A obra está dividida em dois livros: o primeiro trata
das proporções dos intervalos e o segundo, que ocupa
a maior parte do volume, apresenta, em forma dialogada entre mestre e aluno, os diferentes gêneros de
contraponto. Escrita originalmente em latim, foi a mesma
traduzida para o alemão, francês, inglês e italiano.
O autor foi compositor e mestre de capela da corte
de Viena.
73 — KIRCHER, ATHANASIUS, pe. 1602-1680
Athanasii Kircheri... Mvsurgia vniversalis, sive Ars magna
consoni et dissoni... Romae, ex Typographia haeredum
Francisci Corbelletti, 1650.
2 v. il. 33cm
A B. N. só possui o 2° volume. Jesuíta, dotado de
grande cultura, foi professor de filosofia, matemática e
línguas orientais e autor de inúmeras obras sobre os
mais diversos assuntos, nas quais se observa, ao lado
da grande erudição do autor, seu espírito ingênuo e
fantasioso. Passou a maior parte de sua vida em Roma,
onde veio a morrer. O primeiro volume da "Musurgia
universalis" trata da natureza do som e da teoria da
música e o segundo da música grega. Foi traduzida
para o alemão em 1662.
74 — Magnestismvs Mvsicae (/n Magnes siue de Arte Magnética. .. Coloniae Agrippinae, Apud Iodocvm Kalcoven, Anno
1643. p. 734-777)
No terceiro livro desta obra o autor trata do "magnetismo musical" e transcreve cantos para curar mordedura de tarântula.
22

— MEIBOM, MARCUS,
-1711
Antiquae Mvsicae Avctores Septem. Graece et Latine...
Restituit ac Notis explicavit... Amsterdami Apud Ludovicum
Elzevirium, 1652.
2 v. il. 21,5cm
"Uma das mais valiosas fontes de informação sobre
música antiga, deve ser considerada como precursora de
Gerber e Coussemaker", assinala o Dicionário de Gr ove.
Nela encontramos o texto grego de sete autores antigos,
com a versão latina acompanhada
de notas explicativas .
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