
Enquanto a inveja destrói, o amor constrói 
João Carlos Martins 
 
Adoro provocar surpresas na minha coluna, pois acredito que a criatividade seja o melhor 
caminho para manter o interesse do leitor. Assim, hoje reproduzo um texto que o Arthur 
Moreira Lima, este fenomenal pianista, escreveu para um editor que está lançando um livro de 
fotos e comentários sobre a minha trajetória.  
 
As palavras do Arthur servem para demonstrar que duas pessoas na mesma profissão e com 
os mesmos ideais podem alcançar os seus objetivos na base do companheirismo e da amizade, 
compartilhando, certamente, os mesmos sonhos.  
 
Sempre torci pelo seu sucesso, assim como ele sempre torceu pelo meu. Aqui segue o artigo:  
 
"João Carlos MartinsTemos a mesma idade, ambos de 1940. Ainda meninos, ao despertarmos 
o interesse do meio musical, eu era ‘o cara do Rio’ e ele, ‘o cara de São Paulo’.  
 
Minha afinidade maior era com Chopin. A dele, com Johann Sebastian Bach. E, coisa ousada, 
ele prometeu e cumpriu - aos 20 anos já tocava (e de memória!) os 48 Prelúdios e Fugas do 
Kantor de Leipzig. Tínhamos nos conhecido adolescentes, enveredamos por caminhos 
diferentes - João foi para os Estados Unidos e eu, para a União Soviética (Conservatório 
Tchaikovsky de Moscou).  
 
Na década de 60, iniciamos nossas carreiras internacionais, ele mais nos Estados Unidos, eu 
mais na Europa. Quando, no final dos anos 70, início dos 80, resolvi voltar a morar mais no 
Brasil, João me convenceu a fixar-me em São Paulo, em vez de voltar a residir em minha 
cidade natal (Rio), o que seria o caminho natural. Começamos a atuar em dupla, primeiro 
dividindo recitais (uma parte João Bach outra Arthur Chopin).  
 
Reparamos aí que nossos nomes têm o mesmo número de letras (atenção, numerólogos!):  
 
João Carlos Martins  
 
(4+6+7=17)  
 
Arthur Moreira  
 
Lima (6+7+4=17)  
 
Em Nova York (Lincoln Center), os Prelúdios de Bach e Chopin, encadeados segundo as 
tonalidades, de maneira a dar um fluxo musical espontâneo, com a fusão perfeita entre as 
peças. Era um lindo espetáculo, os dois pianos no palco e a música brotando em singular 
estéreo. Em Toronto, o grande pianista soviético, Emil Gilels, um dos maiores do século XX, 
meu amigo desde os tempos de Conservatório, veio nos ouvir. Ficamos mais nervosos do que 
nunca: será que o homem não vai achar que fraturamos as estruturas originais, que tomamos 
liberdade demais com os textos sagrados? Iria anular o nosso gol de placa? Ao contrário - veio 
nos cumprimentar, não só pela execução, mas também pela idéia. Em suma, recebemos o seu 
aval estético. Isso foi há mais de 20 anos.  
 
Recentemente, João Carlos, agora com uma atividade mais abrangente dentro da música, 
convidou-me para tocar com sua orquestra. E ainda estamos curtindo a alegria do eterno 
reencontro. Vencendo as dificuldades da vida, tornou-se maestro e projeta seu carisma muito 
especial, para gáudio dos amigos e alegria de todos que gostamos do contato com os 
vencedores.  
 
Arthur Moreira Lima"  
 



P.S.: Deixo aqui o meu agradecimento ao Arthur e o meu testemunho, afirmando ser ele um 
vencedor que, já nos anos 60, levava a bandeira do Brasil no alto do pódio dos maiores 
concursos internacionais da história da música.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 ago. 2008, Vida Executiva, p. C13. 


