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João de Souza Lima é um de 
nossos musicistas, mas é um doJ 
tado de um excepcional talento ' 

:JoilO de Souza Gima 
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LUIZ FIOUÉRAS, cuja ·apresentação em 
Campinas os grupos dos Monoculos e Lunetas patrocinam 
com carinho, nasceu no Rio Grande do Sul, em Agosto 
de 1885. 

Revelou, desde a meninice, propensão extraordi
naria para a arte musical e notabilissimos dotes de intuição 
e gosto artístico. Com 8 annos apenas realisava concertos, 
e em 1894 alcançava louros brilhantes numa serie de audi
ções realisada no Estado da Bahia. 

Matriculado no Instituto Nacional de Musica do 
Rio de Janeiro com 12 annos apenas, ahi conquistou a 
laurea de professor, após um curso de assombrosas reve
lações, obtendo o seu diploma com os louvores enthusias
ticos de mestres e condiscipulos. 

Do Instituto Nacional de Musica partiu Figuéras 
para a Italia a aperfeiçoar a sua arte e a desatar para mais 
largos voôs o seu ardente estro musical. No Lyceu de 
Musica "Rossini", de Bologna, apontado entre os melhores 
cursos de aperfeiçoamento dos instrumentos de corda, Fi
guéras levou a termo os seus estudos, obtendo distincção e 
louvor em todas as provas de todas as classes, e passou-se 
para a Allemanha onde, durante algum tempo, mais ainda 
se aperfeiçoou, sob a direcção do notavel violoncellista 
Hugo Becker, que tambem lhe conferiu attestado de pro
fessor. 

Com essas laureas, tão brilhantemente conquis
tadas, Luiz Figuéras affrontou as exigencias rigorosas da 
critica europeia, exhibindo-se numa serie de concertos no
taveis, que se constituíram, não apenas em successos e 
glorias para o artista, mas principalmente em pretexto para 
referendas as mais elogiosas e enthusiasticas á sua Patria 
distante - tão pouco fallada e tão pouco conhecida na 
Europa. 

Na Italia, Allemanha, Suissa, Belgica, França e 
Portugal a imprensa se referiu com calor desusado aos 
dotes artísticos e ás habilitações technicas do inspirado 
concertista, collocando-o na primeira plana, entre as summi
dades do seu genero. 

A imprensa londrina e a sua critica de arte .foram, 
porém, os mais enthusiasticos proclamadores do talento e 
do valor de Luiz Figuéras, exaltando-o com effusão de 
termos só concedidos ás celebridades de fama mundial: 
"Senor Figuéras, the distinguished brasilian cellist, ist a 
player of high rank" : ' ' . . . his excepcional technical abi
lity'' ; " a beautiful refined fone" "Seno r Figuéras h as a 
f~rm, d~cisive tone and a graceful method of interpreta
twn ... . 
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JET D'EAU ANT. DAVIDOPP 

l ARIA .... J. S. BACH 
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V - T ARANTELLA D. POPPER 
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Luiz Figuéras á sua Patria, onde tambem se fez ouvu com 
successo estrondoso. E em São Paulo, onde reside agora, 
dirige, com proficiencia dos mestres consagrados, um curso 
de musica e violoncello, no qual vae impellindo e guiando 
os seus patrícios para os seductores voôs da grande arte 
musical. 
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