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SOCI EDADE DE CULTU RA MUSICAL 
Temporada offic ial de concertos para 1930 
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HEI TO R VI.LLA....-LOBOS 
COMPOSITOR BRASIL EIRO 

1.0 PARTE 

l-Primeira Sonata - Fdntasia (Desesperança) 
Piano. e Violino : MAURICE RASKl~ e LUClLlA VILLA - LOBOS 

11-a) Lenda do Cab-oclo ....- b) Su~ America -· c) Rodhan;te 
. Piano solo : SOUSA_ LIMA 

JJJ_ Pequena Suite -l) Ro ·mnc~te-b) Leg~nJaria- d) Fuga to (all'antica) -d) Melodia 
-e) Gavotra-Scher.zo 

Violoncello. e piano: VILLA-LOBOS e LUCILIA VlLL--\-LOBOS 

2.0 PARTE 

IV -a) Berceuse-b) Capricho-c) Improviso n.o 7-d) O canto do cysne negro 
-e) Mariposa na luz 

MADRICE R.-\SKIN e LUCILIA VILLA- LOBOS 

V - a) Saudades das selvas brasileiras (2 partes) 

b) ldylio na rêde ) • 
c) Campone:Za cantadeira Suite Floral 
d) Aleg ria na horta 

SOUSA LIMA 

VI- Primei r o Trio -Allegro non troppo- Andante-Scberzo-Allegro troppo e Rondo final 

\9N;)~ M ~0vwl~ 
~1t-. -\~ ~ - qj o. 
Os interpretes estiveram á al

tura do programma . Só dois 
artistas como Souza Lima e Ras
kin senam capazes de a lheiar
se ccmpletamente das pre• 
occupações das coisas de te· 
chnica. para se abandonarem 
integralmente ao sentido muaÍ· 
cal da obra de Villa Lobos, e 
dessa forma, traduzir-lhe a al
lucinada pulsação e o colorido 
phantasmagorico . 

Eu acho que depois desse 
concerto, o nosso graftde patri
cia terá qu~ amargar com o 
enorme dissabor de um novo 1 

rom-pimento de relações com um ,. 
"tutanhkamesco" e conceituad.o 
critico da nossa graça. . . •1 

FITTIPALDI I 

MAURICE RASKIN, VILLA -LOBOS e LUCILJA VILLA ·LOBOS 

l9v Cj),M>~. 
_ ~.WV~ - -\1.~ C\ j C_ 

~a execução do programma de 
hontetn Souza Lima pôz , como 
'sempre, em fóco uma technica 
absolutamente prompta para to
das ·· aa e-xigencias vllla-lobescas, 
( que não sãu ·de bl'incadeira!), e 

:interpretou com uma penetração 
itdúürave1 do senso musical, algu
mas· "Cirandas" e o "Carnaval das 
_(M.arrças.". Bello pianista! 

ERXANI BR.AG.~ 

\,al\fVV'/~ Ao ~/VV\IWWVCÀ-0' f __ ~ jj_.WV~~ . ~4._G. q ~o. 
. Deixei , propositalmente, para o I 
I fim, Sousa Lima. O nosso nota- ' 
I v el pianista con'st ittliu os nu-\ 
meros que maior . enthusiasmo 

' despertaram, nem só por serem, I 
todos de caracter proíundamen- I 
te b1·asileiro, como tambcm velo j 
seu virtuosismo, para o qual to
dos os elogios são poucos. Ao; I 
"Cirandas" fo1·arn "deliciosas. E 
o "Carnaval das Crianças Brasi
leiras", que n ã o é mais do que 
11. pnrlc ele pia.no do _ ·~~lomo 
Precoce" , 1·epresentou uin ·gran· 
de triumpho para Sousa Lima _ 
Como 'brasileiro, ninguem inter· 
pretaria; melhor as "Cirandas" e
o "Carnaval''. Como :pltinista, , 
t ambam. -_\V. o. - ' 




