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I THEHROS E MUSlCA I tJuac «>••&o ~~ a r~·o!!lo :Wetto - O jovcn pia
I n_isla Sr._ Joaquim An~onio Barroso Ne~to, 

alUda }H> tao pouoo t em po aureolado pelos p t·i· 
m eiros premios do Instituto Nac ional de Mú
sica, onde fez a sua cducaç'to m usical, de u 
houtem o seu primeiro conceno da artista no 
salão do m esmo est~belecimento : um :m ditor io 
de eleição pr emiou com pãlmas · eu thu3iaBLi cas 
a_ :ua oxecugfio e tambe m as suas compo
st~ues. 

O bollo. concerto camct erisava -se por t res 
aspectos dlfl'erentes, em cada um doa quaes 
v ia-se um artista difl'erente no m es mo con
cert ista: o p r ofeJsor, o pianist a a a com p o-
lÍlio.t·. -

<:'.orno professor, o seu t irocínio vem de hon
tern, a bem dizer, porque e!le é bastante joven 
e começ.• ngora a sua vida de arLista ; entre
tanl~>, para recomm eudar-se como candidato ao 
prolsssorado e para rlemonstrar IIB suas 11pt idões 
110 ua ,ist erio, se não bastasse a oircumst ancia 
muito eloquente de lhe ter sido confiada no 
Institu to Nacional da Musica uma c la .~se d e 
motiit or do curso de piano, fallarião agora em 
seu favl)r, comprov:mdo a sua com petencia na 
tarefa difficil do ensino, as quali,.Jades da uma 
discípula qlle apresentou, tocando com ella 
J)ara abrir o concerto o Sclwrzo, op. 87, de 
Baint Sacos para dous p ianos. Effecti vameute 
a senhorita Sylvja Guede·s d e Mello tocou a 
difficil composi<;ão do original autor francez 
com o desembaraço de quem dispõe já de um 
mecanismo lnm seguro, a tirando do pia;no 
aom bastante agradavel. Desejaríamos um pouco 
mnis de vivacidade em certo3 períodos do 
Schi!?'.,o, com tanta razão a maia, por isso 
mesmo que o genial compc·sitor nos deixou a 
verdadeira espiritualiclade da sua prod!ic~1ío, 
fa~endo-a ouvir com a co!laboração effic~cis
sirna d:> gra'lde pianista Sr. Commendador 
Arthur Napoleão. Isto, porém, é uma exi'gencia 

!I critica, 11 utorisac~n pela tractiç~o inilludivel, 
i11uarla tem que ver com os do~es da senhorita 
f,ylvia Guedes de Mello, que é uma promessa 

·'Íiva da pianista de valor. Est~ primeiro aspe
cto do coucerUsta- o professor- recommen
da-o valiosamente, c ainda mais a circumst an
cia da sua idade, quando o ordor e o en~hu
aiasmo animito e fazem do mestre um verda
deiro aposto lo da arte. 

O segundo aspecto é o do pianis~a. O Sr. Bar
t•oso Netto é na realidade um virttwse do piano, 
quE: elle estuda sempre e cujos segredos já. co
uhec-a quo si todos . 

E' se dissemos quasi 6 porque o nosso ta
lentoso compt\t.riota, conhecendo e manejando 
bem o seu instrumento, ~inda. nã.o ouvio 
muitos pianistas de valor- e precisa ouvir. 

·Etle foi educado na escola pit\nistica do Sr. Al
fredo Bevilacqua-um mestre com:> poucos

, e tem as vantagens excapcionaes q ue um pro-
fessor dessa envergadura tranamitte aos alumnos 
de aptidões e de talento; bem ouvido o Com-· 
mendador Arthur Napoleão, um pianii!ts., como 
poucos hn, no brilhantismo da execução, na 
sonoridade luminos!> e pura; ouvio tambem 
Vianna da Motta, o interprete inexcedivel ele 
Beethovem, o artist a correcto e intransigent e, 
cuja. grandeza consist e principalmente na pro
bidacle e na severidade com que traduz 0 3 
pensamentos dos gran des !itteraLos do piano. 
De todos esses bres grandes pianist a$, 
o Sr. B~r roso Netto tem aproveitado qualida
dea, a rloptando-as ao seu temperamento ;falta- 1 
lhe, porém, ouvir Paderewski, Diemer e tanto.~ 
outros pianistas notavcis, de cada um dos 
quaes elle nproveitará, não ha duvida-lv, uma 
parcella que vid augmentat•-lhe o valor q ue já 
possue. Do pi"nista de mcrito que é já , o uosso 
patrício poderio. tornar-se uma octebridr.cle
e elle tem envergadura para chegar até l<i ; 
disso se convenceria facilmente quem o ouvis:.e 
houbem na iutroclucção e no a~leg1·o (1 ° te mpo) 
da na e u:tima Sonata, op. 11!, ele Beethoven, 
para cuja tm!lucção é necessario muito estylo- ; 
~ S. Fran~isco de Paula, de Liszt, com a ex
uberancia decorativa que elle tão bem colorio ; 
no Scherzo, op. 3Q, n. 3, do Chopin,· de um 
nervosismo que e!le soube fazer vibrar, e final
mente no to tempo do Co11ae1'!0 em lá meno•·, 
de Grie", em que clle ostentou bravun ao 
megmo tempo que a comprehensão da psyche 
nostal,•ica do g•·aude compositor escandinavo, 
tendo oti.clo a honra de um pa•·tenaíre do valor 
do Sr, Alfredo Bevilacqu~ em um segundo 
piano. 

O terceiro aspecto é o do compositor, e o Sr. 
Barro1o Netto, a inda neste caso, recommeu
dou- se ao publico, apezar da sua pouca idade e 
conseguintemente da sua pequena bagagam mu
sical. O er;sencial, porém, é q us as suas com
po·;ições têm caracser e acceutuado ouoho indi
vidual. A sua poetica, contrariamente ao que 
se dá com os novos, não é complicada nem 
myaterios~ ; ao contrario , ella é simples e Jeye
men te magoada, sempre C6m um suspiro 11 t_ra· 
hir-se entt·c duas phrases, ou com um gem1do 
a denunciar um~ idéa dolorosa. Sl\o da sua la· 
vra tre9 composições de geuero que elle t0cou 
ao pio.no : Romance sem pnlavras, Ga1:otta hu· 
mm·istica e lmp••oviso. Agradár:ío todus ellas e 
esta ultima foi bisada. 

Para canto ouvimos , tllllhem da sua lana, as 
seguint es: Se eu mo•·•·cssc nmanhã, Dorme, Bal
ltlda Adeus 1 Cantiga, to da~ e\las cheias de 
disti~ccl\o na sua sim plicic1ade e co m um sua ve I 
pel'fum'e il e melt\ ncolia. Da Balbda, um~ can
ção da dor e ch s~ndacl e , já tivemoa ensejo de 
fa lhr u estns columuas; das outras fa lhremos 
mais tr.ri!e, por que não nos •obrao eapaço e 
tempo n este momento. 

E abi te m o3 no Sr. Bnrroso Nutto o pr ofeiisor , 
o p iani>ta e o com posítor, q uc uma sociedacl_e 
fiuí;si ma cobr io ltontem de ~pphusos no Insti
tu t o N~cioua l ch~ Musica . 

Fnllcm og a<Yora por ac t o dos qu e collnborárão 
co m clle uo c

0
oncer to e ci t em os o violinis ta awa• 

dor Sr. Jerony mo Si lv'l q ue ao fez ouvir ao 
1 lado do conoer tís t a na S tb "te de Gulduarck op. li 

\ 

(ns. 2 a 5) para violino e p iano, a com aoompa
nh amento d e pbno no Ultimo canta de Eurico 
13osBi e na Rhapsodi7. llunJara d o Hluser, sendo 
muito festej ado . 

l <rendo c1e nos referi r :10.~ que cauttkão, preci
samos antes dizer que e~ae concerto, nesse pont l 

. tam bem, foi ms ia que um~ fedta artiatica p~ra 

I 
gosD espiritiuJI : fui p rincipalmente um~o li<;ão 
e um ellllinamento para os que e5Ludão cauto 

, no escopo de ed11car a vo~-easa mara vilheao iu-·- . 
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CONCERTOS ~ cttJ. l)t\~ 

Ra epDcas em que a nossa capital viv<J nu,.. 
desoladora pasm~ceira; outras JJa, em quo se aa• 
·cnmula!\1 o)s conciSt·to• e os fostivaes nrtbticos. 

.Já tiVemos, em· pouCo~ dias, os _c('lricartosdol 
prol"essores Cemicc~iarl, de Eioilio Lami>Orl, a 
graude audiçilo orc~eatral do "Ciub do• Dia• 
rios•, "dirigida. pelo maestre Alborlo'Nepowec.:. 
no; agol'a-:~ n9 mesmo diR- 96 nos otferecem os 
concertos dos maestros Carlos de llesquita c 
llarroso Netto. ' 

O primeiro faz parte e é, por assim dizer, C 
scgulweqto daqu~Jies notaveis •Concei-tos PO• 
pu lares" em gue ~ ap_Iecjadl) COII)posltor braak 
Jairo , dou a conhecer ao pt!blico llumiueuse ái 
obrai de n>ai"ol" valor' d•s modernas e•colas mn• 
sicae3. O rúerêcimento de Cb-los de Mesquita já 
nlo .está par• .d!Sc\ll.ir" :. de ha muito q•1e fem· 
fi rmada a sua •;epttlaç~o de artista; 6 . desneces• 
sa1ioi portanto, insistir naqulllo que já é <le to• 
des conhecitlo e recõnhécido. lllais adeunte fara• 

·mos· uma a_nalyse succiula dat peças do seu pro• 
gramll,la. "'--"' 

. . .·. 
O m.aestro BarrQso Notto é nm l!UO VO,• u m 

no vo, por"é1p, que }lossue em a1to gr:íu as quaU• 
datles-as .. :m·ats l1l'ecloaas pa\·a se tornar, dontrG 
em breve, 'um dos mais diguos represeutan\el 
da arte musical rio Brasil. · 

Nào lhe · fa ltam para isso nem talentos, nem 
seguros eotudos tecjmlcos, nem uma dkecçllo 
racional e :bem cuidada da sc\eueia da compo~l• 
çlo. Honr.ando-se a si proprlo, já tem elle hon• 
rado os ·9eus n1eslrea e temo~ confianç:' no fuLI.l• 
ro art ístico do joven compositor. 

I 
Concerto symphonico 

c(lo do 40 anuo, 2a. ser io doi 
concertos popula<.es) fundarlos e 
dirigidos pelo maeatro Carloo dt · 
Mesquita. • 

Teve tun desempenho brllhM te o concerto d( 
maestro Carlos de j\Iesqnlta. ' 

A cgr~itde !lbertnra .do Rei Lear,n de Berlloz; 
o ~~ Phaet.on • , de Saint-~aens; o (•BaHado do Cid,• 
e a eOnver ture da Phêrlre, •. de Maesenet; .O 
« Oolce Sogno,' de BoJzoni (para instrumentos de 
CQrda) ; o (?{:arnaval , •l da Guirand; foram inter<~~ 
pretlidoa p.ela Olchastra· com muita maestrlllj 
debaixo da reg, ucia do organizador dos ,,concer' 
tos Populares•. · · -

Reservam<)&, propoaitalmenta , para o fi>n af 
duas composições do maestro ·Mesqnita.: ·L•• 
é toUeS · , um be!Ussimo recltativo, que n1me. 
Rose Méryss disse com r eal talento e a «Fan• 
tasla. , para piano e orchestra, uma deliciosa 
pagina mnskal em que mais uma vez · se r eve• 
Jam os dotes de artista do nosso pRh'lcio. 

A ex ü1a . sra . d . Ameüa Mesquita, inter• 
pretou a parte pianistica com vigor e deu mnltG 
relevo ás bellezas da c Fantasia• . Infellzment11 
o p iRno , seu~ ~ sonoridallà alguwa, nlo ajudol'~ a 
d is t ínct.a ex ecutante q_ne teve de lnctur corü·r• 
a surdez do instruiuento. Apezar desse gra:v& 
defeito. d . Amalia Mesquita saln-se brilha!lGu• 
meu te da rude tuefa que lhe incumutu. 

Em smm:Ua, e~te primeiro · concerto foi d.ign!'\ 
de todos 06 applansos c não 0 3 regateare~ ao 
maestro Carlos de Mesquita. 

• II 
Co11certo Ba rroso Netto 

O festiv al artístico do professor Bsr roso Net., 
to , apezar de nãa se•· orchestral, não o.ffereco 
meu os int eresse ; presidiu na sua escolha um 
alto crit erío. Vemos os nomes de Sain t-Saens, 
Albe rto Nepomuceuo, Boathoveu , Goldmarck1 

F runcisco Braga, Cbopin , ~lignez, Liszt, RoaB.i, 
Hnnser , Grieg e o do proprio organizador 4() 
conce1·to fignrar etu ho p rogt·amiDa , um p t:Nieo 
atochado , ao nosso vêr. 

As composições de Borroso Netto têm uma 
factura sempre orig:iua l. «Si eu morresse ama• 
nbã.! 1> «Dorme .•• ~ ~~:Ballada .t , uA d eus e ,,can' 
tiga ~, sã o cinco peças ·para cauto , eada qutli 
ma is c uriosa e c:~racteri stira . A iut erpretaçill 
dad a á priiHeira e ás d uns ultimas p elo proí"es• 
.sor Carlos de Cnr valho foi ímpecc-nvel. A atAI 
d . C:uuilla da Conceiçào cantou C<>m mtll ta ex• 
p ressão a HB:llt.~da · e c DOl'lll 6. a~, 

O Romance sem p ainvrasa, a a: Peç:~. lnuuo• 
r istica em f6rma de Gavottna e o ((Im proviaO»t 
são tres paços Jyricas de grande valor. A idé• 
é sempre brilhante e a hfinUOll ização cnidadi 
uaa composições da Barroso Nett.o e pode-st 
aílirmar , sem r eceio de cvntestncão, qne o se\1 
maior mcrlto é a maneira se mpre u ovn e va·· 
r iadn de lratar a par te harmonica (mna das mai1 
sérias q ualida des cnj o requi sito é indispensuvel 
nos coruposlftores modernos e q ue Barroso Netto 
possue, iucoutestaVelm en te), Além de tu a(). 
sendo pianMa, n ingnem mel hor do qn e elle 
p6Ue in terpretar as suas proprias com pos ic:ões . .• 
E foi o qne sncccdeu. Tocou-as todas na per
fei~i\o. 

aSomuo,. e üLB miroiJ1 d'or t~, lln as producções 
novas elo Ju:.-tes tro Alber to Nepomnceno 1 t iveram 
Ulll fiel iut• rprete no professor Carlos <le r:ar 
vnlbo . As hellezas iucon tesln?e is dec; tas Uuas 
pagina.=! musicae;;~ iLUJ)ressionarmn vivamente o 
auditoria. 

O violinis ta Jerony1110 Silva tocou com muit~ 
sentimento o l•Ultüu o ca!Jto'~ de Rossi e revelou 
l·ravnra o correcção m·tistica na (•S ni t o a da 
Goldruarck e n a cr Rbapsodie Hongroi se ~ de 
Hnuser. Como sempre, fo i t1 m in t erpreto deli· 
cado e pos>n idor dos segredos do se u diflicil 
instrumento. 

O grand ioso uconcer \o> de Grieg (lO t empo} 
encer rou o concedo, 8endo os seus execntantel 
o professor Alfredo Bev ilacqn a e o organizador 
da fest a. 

E ' quonto basta para se avaliar da perfeicil:o 
com que foi interpretado esse lreeho m11• 
sicol. 

Parabens ao maest ro Barroso NeUD . 

Bessmecker 
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DOMINGO, 24 de NOVEMBRO de 1901 

A' 1 hora da tarde. 
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~'CõNCERTOS 
No salão do Instituto Nacional de Musica 

reslízou-se hontem a fósta artística de exímio 
pianista Barroso Netto . 

Foi uma festa de apresentação, qual a de 
sua discípula, senhorita Sylvia Guedes de 
Mello, que se mostrou possuidora das quali· 
dadas inllispensaveis de virtuosa e de inter
pretação fiel impressionante . 

Não lhe regateamos elogios, que ella de 
certo os mereceu na difficH execução do 
Scherzo de Saint-Saens. 

E' uma discípula que honra Barroso Ne· 
tto. 

O ' r. Jeronymo Silva concentrou todos os 
applausos do auditorio na Rhapsodie Hongroi· 
se, onde elle se mostrou um artista á altura 
do renome de que goza. 

O concerto teve nnmeros de variado gosto, 
e asproducções de Bano-o Netto foram applau
didas· com enthusíasm•J, not~rlamente a peça 
humoristica em tempo de gavotte, que foi bi· 
sada. 

D. Camilla da Conceição cantou visivel
mente emocionada, alguns trechos a solo, e 
um duett'l, Elizire d' amore , com o Sr. Cu los 
deCarvalho,que ainda d'essa vez não se corri· 
'gin do habito de fazer do salão do Conserva· 
torio platéa de opera comica. 

Que pena o reci~ativo de Joel, dos Sal · 
dunes, não Aer cantado por e)Je ! 

Ftzeram ·se ainda ouvir, no concerto em la 
menor, pàra 2 pianos, o professor Bevilacqua 
e Barroso Netto, que teve nos applansos e 
eampri·mentos ao seu esforço e amor ao in· 
grato instrumento a que se dedica. 

F . C. 
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~ 
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~fi)i 
meit·os premios do 
sica, onlle fez a s 
houtem o seu pritn1 
salão do mesmo est %egunda BaFte de eleição premiou 
a su" oxeougiio e 
si9ões. 

O bello concert1 
aspectos differeutes, 
via-se um arList:\ 
certista : o prof6350 
ütnr. 

<:'~mo professor, c 
tem, (\ bem dizer, r 
e Cl!neç.~ r• gora a st 
tanl~, para recomm 
proleasomdo e para 
ao ua ;isterio, se nã 
muito eloqueute de 
Instituto N aciona! 1 
mouitor do curso ch 
seu fav0r, comprova 
tarefa difficil do eos 
discipula qlle apre 
1>ara abrir o concerl 
Saiut Saiiua para dt 
a seuhorit~ Sylvja 
difficil compoair,ão 

I com o desembaraço 
mecanismo b~m se 
aom bastante agrada 
mais de vivacidad 
Schm·:o, com tant1 
mesmo que o genial 
verdadeira espiritm 
fazendo-a ouvir co 
sima d:. gra'lde I 
A\rthur Napoleão. l1 

(I critica, autorisal 
J'lnada tem que ver 
tylvia Guedes de M 

' í i v a da pianista de 
cto do concertista . 
da-o valiosamente, 1 
cia da sua idade, q 
siasmo animão e fa: 
deiro apostolo da ar 

I 

li 

III 

IV 

v 

VI 

BFimeiFa BaFte 

--~-

SAINT-SAENS - Scherzo Op. 87, para dois pianos pela 

Senhorita Sylvia Guedes de Mello e Barrozo Netto. 

a) BARRozo NETTo - Se eu morresse amanhã! 

b) ALBERTO NEPOMUCENO - Somno (P audição) 

c) >> » - Le mú·oir d'or (la audição) 

para canto pelo professor Snr. Carlos de Canalho. 

BEETHOVEN - Sonata Op. 111 (1° tempo, maestoso, a legro 

com b rio) para piano po r Barrozo Netto. 

CARL G oLDMARCK- Suíte Op. 11 (Ns. II, andante soste-

nuto e V Presto) para violi no e pi'!-no pelos professores 

Jeronymo Silva e Barrozo Netto. 

a) BA RROZO NETTO - Dm·mp,. . . ( 1 a audição) 

b) , » -- Ballada 
c) FRANCISCO BRAGA -Dflsejo, para canto, pela professora 

Exm. a Sra. D. Camilla da Conceição. 

LrszT - S. Francisco de Pa.~~la «caminhando sobre as 

I 

I 
I 

II 

III 

IV 

v 

VI 

I 
I 

--~-

CHOPTN - Scherzo N. III, Op. 3!) para piano, por 

Barrozo Netto. 

a) BARRozo NETTO -Adeus! 

b) - Oanti,qa 
G) LEoPoLDo MrcuÉz - I Salduni (monologo de Joel) 

para canto pelo pro fessor Snr. Carlos de Carvalho. 

a) BARROZO 

b) 

c) )) 

NETTo - Rmnance sem palavras 
>> - Peça humorística em forma de 

Gavotta (P audição) 

Improviso (P audição) j)ara piano 

pelo Auctor. 

a) ENRtCO Boss1- ffitirno canto (P audição) 

b) HAUSER - Rhapsodie Hun,qroise para violino , pelo 

p rofessor Snr. Jeronymo Silva. 

DoNIZETTl- L' Elisir d' A more duetto para canto, pela 

professo ra Exm." Sra. U. Camilla da Con~eição e o 

professor Snr. Carlos de Carvalho. 

GRIEG - Oonctrfo 11m la rnenor- (1 o tempo) para piano por 

Barrozo Netto com acompanhamento de 2° piano pelo 

pro fessor Snr. Alfredo Bevilacqua. O seguudo aspecb 
roso N et~o é na real 
qua e!le estuda aem 
nhece qu>si todos. 

E' se dissemos r, 
leutoso comp!\triotl 
bem o seu instr1 
rnuitr.s piauistas , 
Elle foi educado na 
fredo Bevilacqu&

' e tem as Yantagens 

ondas ,, para p iano por Barrozo Netto. 

~~ 

fessor dessa enverg1 
de aptidões e de t 
mendador Arthur l 
poucas ha, no bril 
sonoridade lumino 
Vianna de. Motta, ' 
Beethovero, o artibvt:rVu1T'CGVV~~uvrtfu~~o-uc, 
cuja grandeza consiste principalmente na pro- 1 
bidade e na severidade com que traduz 03 
peusarneutos dos grandes litteraLos do piano. 
De todos esses tres grand~s pianistas, 
o Sr. Barroso Ne tto tem aproveltado qualida
des, a•loptando-as ao seu temp~mmento ;falta
lhe, porém, ouvir Paderewski, Diemer e tantos 1 

outros pianistas notavcis, de cada um dos 1 

quaes elle aproveitará, não ha <lllvida-lo, uma ' 
parcella que virá augrneutat·-lhe o valor que já 
possue. Do pionista de mcrito que é já, o aosso j 
patrício poderio. tornar-se uma oelebridr.de -. \ 
o elle tem euvergadura pam chegar até lá ; 
disso se convencerh facilmente quem o ouvis-e 
lloutem na introdncçi'io e no a1leg>·o (1 ° tempo) 
da 3'la e u:ti111a Sonata, op. 111, ele Beethoven, 
para cuja trailuc~ão é ueces>ario muito estyh ; 
no S. f.'ran~isco de Paula, de Liszt, com a ex
ubcrancia decomtiva que elle tt'l.o bem colorio ; 
no Soherzo, op. 3\J, n. 3, do Chopin, de um 
nervosismo que elle soube fazer vibrar, e final
mente no !O tempo do Concc>·!o em lá meno•·, 
ele Grieg, em que clle ostentou bravurfl ao 
mesmo tempo que a comprehenaão da psyche 
nostalgia~ do gt·aude compositer escandinavo, 
teu do tido a honra ele um par!enaire do valor 
do Sr. Alfredo Bcvi!acqu:\ em um seglludo 
piano, 

O terceiro aspecto é o do compositor, e o Sr. 
Barro~o Netto, aiuda uest3 caso, recommen
dou-se ao publico, apezar ela sua pouca idade e 
conseguintemeute da sua pequena bagagem mu
sical. O easeucial, porém, é qus as suas cam
po ;ições têm caracter e accentuado cunho indi
vidual. A sua poetica, contrariamente ao que 
se dá com os novos, não é complicada nem 
mysterios~; ao coutrario, ella é simples e len
mente magoada, sempre cem um suspiro a tra
hir-se ent1·e duas phrases, ou com um gemido 
a denuuciat' uma idéa dolorosa. Slío da sua la
vra tres compoaiçõos de geuet·o que elle t0cou 
ao pinno: Romance &em pc1lavras, Gavotta hu· 
moristica e Improviso. Agradtírlo todas ellaa e 
esta ultima foi bis:;cla. 

Para c:~nto ouvimos, tarnbem da sua la na, as 
seguiut·.s: Se eu T1101'1'CSSC amanlui, Dorme, Bal
lada, Adws I Cantig:z, to ua6 e\las cheias ele 
distiucção n~ ~ua simplicirlade e co m um suave I 
perfume tle melaucolia. Da Ballldct, uma can
ção da dor e ch s~ndade, jtí tivemo3 ensejo de 
faliu· ue;;t~s cvlumuas; ths outra3 fa lhremos 
mais tarâe, por qtta nio nos ::obrí'ío eapaço e' 
tempo neste momento . 

E ahi temoJ no Sr. Barroso ~uLto o professor, 
o pianbta e o cornposítor, que uma sociedad.e 
fini;sirna cobrio hontem dfl applausos uo l nstl· 
Luto N•1ciona l ch' Musica . 

Fallemos agora por acto dos que colbhorárão 
com elle no concerto e citemos o violíui;;ta am3• 
dorSr. Jerooymo ;3ilv~ que ac fe:z; ouvi&· ao 

1 lado do conoertista na Stt 'te de Gulduarck op. 1I 

\ 

(n9. 'l a 5) para violiuo e piano, e coru aoompa
nhamento de pi:mo no Ulltmo can!o de Eurico 
Ilos~i e na Rhapsodi'l. Hun;ara do Hausot• sondo 
muito festejado. ' 

l 'reudo c1e nos referir M3 quo canttki'ío, preci
samos autes dizer que e8ae concerto, nessa pontl 

. tambem, foi maia que uma fedta artística p:1ra 

I gose eapi~itiuJI : foi prboip3lmoute uma li:;ã.o 
e um ell!lmamento para os que estudã.o canto 

1 n.o eaaopo ~e ed~ar_,a VOJ...-&IIIe maravilh011o iu-
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ano crnerto. vemos os nomêli ae Samt-Saens, 
Alllerto Nepomuceno, Boethoveu, Goldmarck, 
Fruncisro Braga, Cbopin, 'f)lignez, I.iszt, Roslli, 
Honser, ürieg e o do proprio organizador to 
coneel'tO fignrarew bo programwa, um po.aeo 
atochado, ao nosso vêr. 

As composições de Barroao Nelto lêta uma 
factura sempre orig,iua}. c Si eu morresse ama• 
nhã! ,) "Dorme .•• • il Bailada·~~ uAdens e ,, can' 
tiga•, são cinco peças · para cauto, oada quai 
mais curiosa e caracteristica . A inls rpretacilt 
dada ~ prillleira e ús duas ultimas )'elo pro!es• 
sor Carlos de Carvalho foi impecc.nvel. A sta. 
d. C:uu illa da Conceição cantou com wnlla ex• 
pressão a uB:llh,dn • e • Donne .•• _. 

O Rom ance sew p alnvrasa , a cPeç:t lnnuo .. 
ristíca em f6rma de Gavotta• e o ulmproviao», 
silo tres peças Jyricas de grande valor. A idéf 
é sempre brilhante e a harmonização cnidadf 
uas cowpo•ições de Barroso Netto e pode-s• 
aílirmar, sem receio ele contestn('ão, qne o se11 
maior mcrlto é a ruaneira sempre n ovn e v a .. 
r iad n ele tratRr a parte harmonica (num d:ts mai• 
sérias qualidades cnjo requisito é inclispensuve1 
nos compo•llores modernos e q ne Barroso Netto 
possno, iucoutestav'elm ente). Além de ttulo, 
sendo piauh ta, ningnem melhor do qne elle 
p6Ue interpretar 3S suas proprias composições ..• 
E foi o que succcdeu. Tocou-as todas na por
fell·ào. 

cSomuo, e (tLe miroi11 d,or:o, lltl3S prollucçõe) 
novas elo nntestro Alberto Ne1)0muceuo, tiveram 
um fiel iuterprete no professor Carlos de r:ar
vnlbo. As hellezas iucon t estnt"eis de'!tns Uuas 
pagina li mn~icae$ impressionttrmu vivamente o 
anclitorio. • 

o violiuista .Jeronymo snva tocou com muito. 
sentimento o t•Ultimo ca!lto,, de Rossi e revelou 
l•ravnra o correcção artistica na t•Snito• da 
Goldmarck e na •Rb•psouie Hongroise• de 
Hrmser. Como sempre, foi lliD interpreto deli
cado e pos>n idor dos segredos do seu difficil 
iu~t rnruento. 

O grandi oao .. concerto• de Grieg (1 ° tempo) 
encerrou o couredo, sendo os seus ex('cutantea 
o professor Alfredo Bevilacqua e o organizador 
da festa. 

E' quanto basta para se avaliar da perfeicilo 
com que foi interpretado esse trecho mtl• 
sicnl. 

Parallens ao maestro Barroso Netto. 
Bessmecl<er 
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u.-'CõNCERTOS 
No salão do Instituto Nacional de Musica 

reslízou-se hontem a festa artística de exímio 
pianista Barroso Netto. 

Foi uma festa de apresentação, qual a de 
sua discípula, senhorita Sylvia Guedes de 
Mello, que se mostrou possuidora das quali
dades indispensaveis de virtuosa e de inter
pretação fiel impressionante . 

Não lhe regateamos elogios, que ella de 
certo os mereceu na difficil execução do 
Scherzo de Saint-Saens. 

E' uma discípula que honra Barroso Ne· 
tto. 

O ' r. Jeronymo Silva concentrou todos os 
applausos do auditoria na Rhapsodie Hongroi· 
se, onde elle se mostrou um artista á altura 
do renome de que goza. 

O concerto teve nnmeros de variado gosto, 
e asproducções de Bano-o Netto foram applau· 
didas· com enthusíasm.J, nvt.'lrlamente a peça 
humorística em tempo de gavotte, que foi bi· 
sada. 

D. Camilla da Conceição cantou visível· 
mente emocionada, algun~ trechos a solo, e 
um duett'l, l!llizire d'amore, com o Sr. CuJos 
de Carvalho,que ainda d'essa vez não se corri· 
'giu do habito de fttzer do salão do Conserva· 
torio platéa de opera comica. 

Que pena o reci~ativo de Joel, dos Sal · 
dunes, não Aer cantado por eije I 

Fizeram·se ainda ouvir, no concerto em la 
menor, pàra 2 pianos, o professor Bevilacqua 
e Barroso Netto, que teve nos applausos e 
eampri·mentos ao seu esforço e amor ao in· 
grato instrumento a que se dedica. 

F . C. 
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