
“‘A Harpa do Trovador’: uma análise poético-musical 

para performance do ciclo de romances composto 

por Raphael Coelho Machado em 1846”

As modinhas, música brasileira popular dos 

séculos XVIII e XIX, soavam continuamente nos 

casarões brasileiros. Este gênero consistia em 

duetos vocais juntamente com um instrumento 

acompanhador (geralmente, o piano). Sua 

popularidade pode ser atestada pelas inúmeras 

composições e álbuns de modinhas feitas na época.

Este projeto visou restaurar – através do 

software Sibelius de editoração de partitura – e 

realizar uma análise musical e poética de um desses 

álbuns deixados de lado pelo tempo: A Harpa do 

Trovador, composta por Raphael Coelho Machado 

sobre poemas de José Amaro de Lemos Guimarães. 

Esta nova edição digitalizada foi elaborada a partir 

da primeira impressão original, publicado no Rio de 

Janeiro em 1846 pela Imprensa Imperial.
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No. Título

1 O adeus

2 A sepultura de Carolina

3 O retiro

4 O desvalido

5 O prisioneiro

6 Lembrança do passado

7 O desterrado

8 Torquato Tasso 

9 A vítima da explosão

10 O soldado
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“Quem não conhece a imortal lira “Longe da esposa que adoro tanto”, 

hoje tão popular em todo o Brasil? Pois é o ao autor desta bela música 

que devemos “A Harpa do Trovador”, ornada de poesias brasileiras, as 

mais tocantes e posta em música sentimental com uma felicidade rara. 

Esta obra é composta de dez romances para canto e piano e pode, sem 

a menor dúvida, rivalizar com as tão afamadas “Saudades de Norma”. 

Ao ver a bela análise que fez o Ostensor Brasileiro, periódico literário, 

desta deliciosa composição, quisemos também fazê-la lembrada aos 

leitores do Diário, como digna de estima, estamos convencidos que nos 

não taxarão de mentirosos. “A Harpa do Trovador” é dedicada a S. M. 

a Imperatriz com a aprovação de seu augusto esposo, por esta razão 

se esmeraram sobremaneira seus autores o Sr. J. A. de Lemos 

Magalhães, na parte poética, e o Sr. Raphael Coelho Machado, na 

musical; estes nomes por si sós recomendam a obra.”

Diário do Rio de Janeiro, 23 de Junho de 1846
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