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REVISTA 
DA 

ftssocin~lo Brnsileirn ~e Musico 
A N NO I 1 9 S 2 - 2.• T R I M E S T R E NUMERO 1 

UMA PA 6/NA DE ANATOLE F RANCE 
Em .. Le Crime de Sylvestre Bonnard - Membre de l'Institut", 

essa obra que é a suprema aureola da jovialidade e da ironia gau
lezas, Anatole France põe nas mãos do velho sabio uma revista de 
assumptos historicos, dirigida por confrades moços, distantes em an
nos e em idéas da rigidez academica de M. Bonnard. E o velho 
rato de bibliothecas, que apesar da edade e dos preconceitos tem o 
espírito largo e o coração generoso, revela-nos as impressões dessa 
leitura em seu jornal de vida diaria: 

"O tom é rude mas o espírito cheio de zelo. O artigo que li, ul
trapassa em precisão e em firmeza tudo o que fazíamos, no tempo 
da mocidade. O autor desse artigo assignala todos os erros com 

_ clareza incisiva. 
Nós, os velhos, não tivemos, em nosso tempo, essa impiedosa 

justiça. Era grande a nossa indulgencia. Chegava o confundir o sa
bio e o ignorante dentro de um mesmo elogio. Entretanto a cri
tica justa é uma necessidade, é um dever rigoroso. Lembro-me do 
pequeno Raymundo (era assim que nós o chamavamos). Elle nada 
sabia; tinha a intelligencia curt(r,, mas idolatrava a sua mãe. Não ti
vemos a coragem de denunciar · a ignorancia e a estupidez de um fi
lho tão amoroso, e o pequeno Raymundo, graças á nossa compla
cencia, chegou d encarapitar-se no Instituto (1) . Elle já havia per
dido a sua mãe e as honrarias continuavam a chover sobre sua ca
beça. Era todo poderoso, com grande prejuiso dos seus confrades 
e da sciencia". 

Um programma? 
(Pela traducção: LUIZ HEITOR) 

(1) - Institut de France 
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MUSICA BRASILEIRA 
MODERNA (tJ 

Ha alguns annos, bem longe de nossa terra, ouvindo o canto dons pas
tores lá naquelles inesquecíveis Alpes grisões, na mais áspera Suissa germani
ca, s~nti fome, sêde, uma ansia insaciavel de musica brasileira. 

Voltei. Mergulhei no agazalho molle e bom dos meus ares nativos, 
mas desde então não me foi possível tornar a encontrar-me com a penetrante 
pastoral brasileira, que longe evocára, com a grandeza solitaria do sertão, 
com o prestigio do luar, perdido de lonjura, nos confins de vida. 

Como no extrangeiro, para não perder o contacto com um certo Brasil 
que me anda fundo n'alma, procurei furiosamente a sua musica. Tinha ouvi~ 
do, com sinceridade calorosa, coisas muito grandes e muito diversas: Bach, 
Strawinsky, e eis que brotava, não sei de que desvão esquecido da minha emo
tividade, aquella fôme, aquella sêde dos nossos rythmos barbaros, dos nossos 
lamentosos cantares, do bambalear sorumbatico de nossas dansas sertanejas ... 

Tudo isso que eu fruir a, tantas maravilhas, não me haviam bastado. Todas 
aquellas vozes soberanas eram vozes amigas, pelo largo sentimento de huma· 
nidade que expressavam; mas não eram a minha voz, a voz da minha raça ... 

Pobre voz, a minha voz hereditaria, mal despegada da imprecisão de nossa 
alma popular, ainda encerrada nas incertezas de nossos instinctos primiti
vos, como numa dura ganga. Pobre voz humilde. . . Mas llli I logo verifiquei 
que não ficava bem gostar de nossa musica, peior ainda ter por ella enthu
siasmo. Era a irrecusavel verdade I Só •a gente simples e os temperamentos 
heroicos não se temiam de querêl-a publicamente. 

Nestes dias, o mundo collocou a musica (phenomeno que já se 
repetido varias vezes na historia das tendencias musicaes) "sob o signo do na
cional", como demonstrou André Coeuroy, no seu "Panorama da Musica con
temporanea", e si o mundo assim fez, não foi para satisfazer intuitos particula
ristas, ou a qualquer avançada de jacobinismo, mas para evitar a dispersão e o 
anniquilamento do pittoresco, regional, do exotismo, no grande movimento des
córante e banalizado r do cosmopolitismo e do universalismo modernos. Nada 
mais legitimo do que essa instinctiva defeza dos interesses raciaes contra a 
standardização crescente do processus artístico. · Nem importa e lia em con
demnação do principio de universalidade, mas numa reacção necessaria, in
evitavel a lucta dos globulos vermelhos com os globulos brancos no sangue 
vivo d~ ·a/te. Críticos autorisados, entretanto, querem fazer distincção· entre 
musica nacional e musica universal, esta considerada como um conjuncto de 
fórmulas consagradas pelos compendias, ou como a imitação dos modelos vin
dos do extrangeiro, ou, afinal, toda musica extrangeira, cujo essencial condi-

(1) - Conferencia realizada em 16 de Dezembro de 1931, no Salão 
Essenfelder, fazendo parte da série promovida pela Associação Brasileira de 
Musica. 
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cion!lmento. naci~nal esca:pa á .perspic.acia dos que se dizem partidarios da 
musica umversahsta. Sera, pms, novidade sacrilega falar em musica na
cional? O "primeiro millenario christão, diz Bekker, não é uma cultura de na
ções, mas de Igreja". Não havia ainda, então, verdadeiras línguas nacionaes· 
apenas, o baixo-latim e o latim de Igreja. A musica gregoriana foi pois d; 
orbita e alc:=tnct; universaes. Do X ao XV séculos, porem, "os. povos' com~çam 
a ter cons<_:Ie~cia de sua vida nacional, do contacto da arte greg.oriana com 
elementos Italianos, francezes, allemães, resultou uma transformação na vida 
das formas", ensina Bekker. No Seculo XVI, sob o influxo da Reforma luthe
riana, que deu Iogar, no culto, ás línguas nacionaes, a musica foi impregnada 
de espírito localista. Então, accrescenta, o arguto Paul Bekker, a quem vimos 
citando pela sua autoridade no trato. das idéas geraes, "a língua se torna na 
~o p?vo, a cadencia da musica adapta-se aos sentimentos populares e a mul
tlphcidade das vozes aos entrelaçamentos artísticos, redundando na voz unica do 
coral mantido pela harmonia". Adiante, explica ainda "em face do Século XVII 
que é unitarista, o XIX é novamente um período d~ scisões em culturas na~ 
cionaes". E, conclue com :esta excellente licção: "Si as comparamos (as cau
sas) aos factos anteriores, vemos um grande movimento• ondulante, que sem
pre vai da cultura universal á cultura nacional, voltando, após, á universal". (1) 

As tendencias dominantes no Seculo passado tinham de determinar o 
amôr pela individuação nacional e pelo pittoresco regional, fole-lo-rico, que 
encontramos na base da inspiração de quasi toda a musica contemporanea de 
Weber e Schubert, a Strawinsky, passando por Chopin, Chabrier, Sévé'rac, 
Abéniz, Borodin, Mussorgsky. . . Tendencia legitima, após a qual fal-o pre
suppor a historia, e já se vai percebendo hoje mesmo, um novo 'período de 
musica universalista virá, alimentado de toda essa substancial seiva popular 
e nacional. 

Musica brasileira? Ha quem queira, e irritadamente, que nos conten
temos com a producção popular, e, na musica'-arte, copiemos Wagner e Mas
sanet, com um pouco de Debussy e dos russos, para parecermos adiantados!'! 
Como si na obra de Bach não se ouvisse o canto germanico e na de Beethoven 
écos da canção viennense. Niguem, sem confinar-se em esteril cerebralidad; 
ou sem manter-se no terreno · do puro dilettantismo, póde refugir ás influen
cias raciaes e de ·ambiente, seja .em que dó se fôr. Apesar da raça brasileira 
estar longe de crystalizar num typo estavel, um ambiente physico-moral existe 
ep~emero, ii?fin~tament~ ~utavel, aqui mais proximo das origens ameríndias' 
afncan~s e Ibencas, ah Já num estádio de cristalização incipiente, tudo alta: 
mente mteressante para quem quér sondar o futuro e sobretudo fruir do e&
pectaculo tão rico e abundante do presente, da curiosa realidade brasileira. 

Não ignoro que de certo plano para cima, o sentimento de naciona
lidade sublima~se na grande universalidade, torna-se classico. Um Scarlatti, 
um Mozart são mais do que austríaco e italiano. Certas virtudes de suas raças 
respectivas condiccionam suas qualidades individuaes, e são para estas um se
creto estimulo provindo da sua gente c da sua terra. Porque motivo deverão 
nossos compositores calar suas vozes proprias, os rythmos herdadQ:s do africa
no, o cantocbão da America pre-colombiana, o melodismo ibero-a~abe e bas
tante já, desses primitivos movimentos de . alma originado, um tom sui:generis, 
que não mais é aquillo tudo, mas um novo mysterio de emoção que para o 
mundo vai nascendo em nós? 

Acha-se no Rio, actualmente, Tomás Teran, o insigne artista espanhol. 

(1) - Paul Bekker - "La Musique" - "As transformaçÕes das fór
mas musicaes", etc. - trad. do ali. - ed. Payot-Paris - pags. 38, 43, 73 e 97. 
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Eis ahi quem sorrrria destas ociosas, mas sinceras razões. Não seria elle um 
proselyto que se precisasse conquistar. Em quanto <lS nossos executantes, sem 
ouvidos para a musica que canta na alma brasileira, deliciam-se com a musica 
typica de outras terras, e não têm orgãos para exprimir os sentimentos que uos 
são proprios e transmittir nossos rythmos, Terán, lá na sua magnífica Hi&
pania, e em Paris, e em toda a Europa, fazia desabrochar entre seus dedos as 
flôres tropicaes brasileiras de Villa-Lobos. Vivendo em ambiente de cultura, 
não será elle, quem queira radicalmente separar a musica nacional da univer
sal (como aqui renitentemente se faz), visto como elle bem sabe que musica 
nacional raramente deixa de ser musica universal em alto clímax e só mesmo 
um poderoso influxo unitarista, como o da Igreja na Idade Média, póde escoi-
mal-a de intrínsecos factores raciaes. 

Ha, por exemplo, quem sincera e conpungidamente lamente o africa-
nismo de nossa musica, envergonhados, quiçá, do sangue da situação servil dos 
seus avós "da costa". . . Ess;:t vergonha lancinante não corresponde, entanto, 
á realidade presente do mundo. Os proprios orgulhosos anglo-saxãos da Norte 
America recolhem com enthusiasmo as contribuições negras e até hawai.anas 
á sua musica... Esses delicados absorvem gulosamente as mais rudes e es'
tranhas dansas e cantilenas da Mongólia (terra dos grandes barbaros, dos bar
baros por excellencia), das steppcs russas, c do deserto arabico, transpostas atra
vés da alma russa (Balakireff, Borodin, Rimsky ... ) ... 

Bem sei que o andamento de nossa musica popular é apparentemente 
monótono, no seu obsedante .binário; que sua linha melodica é grossa, mal 
desembaraçada duma intrincada brenha de ruídos, e muita vez francamente 
pretenciosa e pachóla. Nossa canção está muito longe do millennar caldeamento de alma e 
das suggestões subtis e aereas das velhas canções de França e do lied· germa
nico. Entretanto, sob ·a uniformidade do compasso, os mais variados sub-ryth
m()S batem mysteriosos, num syncopamento cheio de imprevisto, tão agudo que 
talvez nem pôssa ter exacta notação graphica. Ha, até, em nossa musica novas 
combinações de timbres, "originados de effeitos vocaes" (Mario de Andrade), 
e ninguem negará que, em nosso phraseado melodico, certo abaixamento de 
2• produz expressão irrecusavelmente typica. 

Muitos brasileiros pensam que devemos abrir mão dessa riqueza, que 
nos pertence por direito de nascença I. . . E isso com toda candura e fervôr. 
Quasi todo mundo, aliás, estaria com elles si alguns jovens não desdenhassem 
dos applausos dessa gente! Estou certo de que breve passará este momento h c~ 
roico, passará, e é preciso que passe, por que a grande musica, supremamente 
livre como toda Arte, vai além do pittoresco, e o folc-lore é, para eHa, apenas 
um ponto de partida e uma indicação. Valha o ensinamento de G. Jean Aubry: 
"basear a arte nos rythmos, nos modos, nas cadencias e nas fôrmas da canção e 
da dansa", porem "jamais tirar elementos do folo-lore propriamente dito, nem 
directamente imitai-o"; deverá ser "uma re-creação da invenção e da emoção 
populares :equivamente á que Chopin realizou, no domínio da musica pola
ca". (1) Tão significativa como essa, é a affirmação dum dos maiores creado
res da musica contemporanea: Manoel de Falia: "Sou contrario á musica que 
toma por base os documentos folcloristicos authenticos. Parece-me que, ao en
vez, dev6'-se recolher nas fontes naturaes, vivas, as sonoridades, o rythmo, e 
utilisal-os em sua substancia, porem não pelo que elles apresentam de ex-
terior". (2) 

(1) - G. Jean Aubry- "La musique et les nations", pg. 138. 
(2) - André Coeuroy - "Panorama de la musique contemporaine", 

pag. 41. 
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. O nosso folc-lore é muito . 
mfor. ma.das ~em especi"ali"saça·o. De nco, mais ainda do - tod Brasi·l queumsauppõem pessôas 
musical. choros, seréstas samb . o o exhala-se Immensa 
aboios e côcos, carretilh~s e m:~el~:~m~rritas. fandangos, chulas embolad~sa 
tyrannas, desafios, maracatús lund . , JOng~s, macumbas e batuques tôadas' 
e o nostalgico acalanto, e o ~ater '!s, conga as e modinhas, e o reÍ-maxix , 
nhas e mazurkas, que o sentiment:t?o.~a·l ~~r; falar nas marchas, tangos, valsr~ 

U f . orma e marca 
. . ma ormidavel fermentação d . . .. 

~~~su~~~~~=:s _raciaes, grito.s de instin~to~a~~:~:io~~sical, em que se. caldeiam 
D • Içao e puro lynsmo u f mansas dolenc1as primi 

r~q:ô~tou;;c::~~l~o'~~r~i~~~ira~~~~a~1~:;;~~~~:~~~~1 q~ei~~:tr1:n::~ ~~::::J 
sempre, num certo sentid .1 ' OJ.e mesmo! · ·· A verdadeira -

abunddante materia-prima vá-~~ ;;~~;~e, e Impre':isivel. Será crivei q~~e~~~~ 
~~s eb;~s~~~i:~;>O~~:ea~q~~~se sse~ ct'ei~ef ~;s~r;t~~?P~~~ã: ~~~\iU:el~~s s;:.r:;~ 
.arlos Gomes, por exemplo autoer d~erce .eram desse tbesouro de sub-sôlo 

tmha n.as mãos: separava ~ musica ~odmhas, nu~ c~ atinou com o filá() u~ 
~o habito acceito, sobretudo tratandt d~u~r ~f .arhshca com a tranquillid~de 
Ia~as recheio~ elle o "Salvator Rosa" fact eira, porq~anto de canções ita-

ga o por Verdi (em suas opera . o o o matenal melodico em r 
Bellini e IJ ~nizetti, é de tom e !e~~~ulares)' mais ainda do que o creado ~:~ 
á dramaticidade innata e á abund .a populares, tornados mais densos devido 
Carl<!s Gomes suas melodias itali::~Ia emoci?nal do velho maestro. Fez, pois, 
qu;.c~d.asC. Já. do seu tempo, porém, \~e~~e h:a'? ~evemd ser, por snobismo, es-
0 ze. • hopm, a dansa slava e na R · ~Ia o~a 0 por ponto de partida 
de forn;ta ita.Iiana, a canção popular ~si.a,. Ghnka mtro?uzira na opera, ainda 
folc-lonco directa e conscientement . . Idea do aproveitamento do· manancial 
e~forço memoravel dos cinco russo~'. eB P?re!r, soderna. Partiu sobretudo do 
s~cal russo, expõe o caso com esta . 1 ons . e ~hloezer, notavel critico mu
Sit?r occidental, francez ou allemão c ~;e~al~ntelhgente: "Quando um compo
paiZ, o que, aliás, raramente aconte ' a a a sobre qualquer canção do seu 
de. proposital, de artificial, o com~e, ·f resultado dá quasi sempre impressão 
tena extrangeira. Nada mais natural osi ~r parece ter-se applicado sobre ma
de ~ussorgsky, de Borodin, de Glink ~ais ~pontan.eo, cn~anto, do que a obra 
n;tUsical russa poude adquirir uma esa ... : raças a cançao popular a escola 
Sidade das maneiras pessoaes um idf!eCie de estylo, crear, apesar , da di ver-
arte a todos accessivel e u ' wma commum, e produzir assim 
prof~n.das .mo.d!ficaçõe~ a ~ui ~e~a:ri ~~d occidei_Jt~lismo de sull:s fórmas 'e ud!: 
adqmnu significação nacional". (1) " a a SUJeitar as melodias empregadas, 

Si a alma, a substanc· f . 
reflexal!le~te, dentro de propor Ites orem nacwnaes~ ~ fôrma sel'-O-á tambem 
compahvei~ com a universalidaçde a e~ev~r~ade bartishcas e justas, quér dizer; 
porem, ·o Simples uso da melodia o a o. ra de arte aspira. Não basta 
de Bach (como fez o Snr Gl k popular, encaixada, por exemplo num f ' 
vida do ambiente que lhe .é r~ c ri'flann com a '~Dondóca, Dondóc~")' d~s ~~~ 
para fazér m';Isica brasileira~ d ~~sda h~rm.oma dentro da qual ella nas~e 
~~d~e~:~~doJ e re~resentativo, não só r:J~s tr~~fçõ~~ Sch!oezer accrescenta q~ 

. . , e sentir e da concepção d t musicaes, como dos mod 
aprovisionar-se na collectanea de Bo~rg%zfd-~ um lai~, sem o que "bastar?: 

ucou ra} (para fazer musica 

pg. 123. (1) - B. de S. "Igor Strawinsky", cd. Claude Aveline, Paris, 1929, 
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grega), e a de Rimsky-Korsakoff permittiria que qualquer pessoa escrevesse 
musica russa". 

Nenhum dos nossos antigos compositores percebeu o interesse, a adivi
nhação quasi miraculosa que representou para a musica. brasi.lei~a _moderna a 
publicação em 1860 (ha setenta e u"! an~o_sl .. . ) da pagma ~Iamsh.ca de Bra
zilio Itiberê: "Sertaneja". Em sua s1mphc1dade de construcçao e smgeleza de 
estylo, tem ella já todos 'os carac~eristic~s do que h?je chama~os "ambiente" 
brasileiro. O accórde que lhe da colando harmomco, é typ1camente no.sso, 
os acompanhamentos, em geral, sufficientemente impregnados do nosso pltt~
resco regional. Depois de um agil arabesco, em typo bailabile, apparece o pn
meiro thema, original de Brazilio ltiberê, com caracter de modinha, ao qual 
segue-se immediatamente um thema popular de chimarrita: "Balaio, meu bem, 
balaio", colhido no Iittoral paranaense. O terceiro thema, tambem original do 
autor é um typico maxixe, muito elegante e maneiroso. Essa rhapsodia, que 
finali'za numa especie de coral, sobre o motivo da referida chimarrita, merece 
ser executada, em caracter historico, na frescura e viveza de .sua fórma ori
ginal, em quaesquer concertos typicos de musica brasileira. Essa modesta 
composição sôa bem, ainda hoje, e, discretamente interpretada (como o faz 
Luba d'Alexandrowska Osorio de Almeida) agrada ainda. Ella inaugurou nossa 
musica intencionalmente brasileira, contendo já dois estadias do progresso desta: 

0 
emprego do thema popular e a creação de themas de caracter brasileiro, imi~ 

tados da musica popular. Duas adivinhações, portanto! Esse grito de indepcn
dencia e de terra-á-vista não foi comprehendido: passou despercebido. . . até 
pelo proprio Brazilio Itiberê, que se ateve áquella tentativa. 

Mais de 20 annos dep•ois, appareceu um moço admiravel, Alexandre 
Levy, em S. Paulo, onde Itiberê escreveu a "Sertaneja". Muito jovem, Ale
xandre Levy apaixonou-se por Schumann. Escreveu uma "Schumanniana", 
curioso pasticho, e quando lembrou-se de utilisar um thema brasileiro: "Vem 
cá, bitú", fêl-o em estylo de Schumann, muito contra pontada, sobrecarregado, 
disciplina que, afinal, o livrou do contagio da musica de salão dos Gottschalk 
e dos Thalberg, a que succumbiu o proprio Brazilio Itiberê. Alexandre Levy 
teve, evidentemente, preoccupação· com a nossa musica propria. Alem das "Va'
riações sobre um thema brasileiro", já referidas, escreveu um "Samba", para 
orchestra, em estylo pouco pessoal, sobre o thema da chimarrita usada já por 
Brasilio ltiberê: "Balaio, meu bem, balaio". Muito mais significatico é o cas-o 
do seu "Tango brasileiro", pagina breve e ligeira. mas curiosa. Mario de An'
drade observou que o rythmo nelle empregado é o da habanera. Ora, o thema é, 
por sua vez, incaracterjstico. O que Levy conseguiu realizar ali foi coisa deli
cada e surprehendente: foi impregnar toda aquella ma teria pouco nacional, de 
pura sensibilidade nossa, de uma côr de saudade e aftalismo bem nossa, de poe-
sia bem brasileira. 

Mais consideravel, como indicação do caminho a seguir, foi o appa
recimento e o successo immenso da musica per.sonalissima dum modesto com~ 
positor de tangos (o tango não é brasileiro, mas esses tangos o são) e serena
tas: ERNESTO NAZARETH. Toda a producção da musica rotulada "popular", 
de fabricação citadina, posterior a Nazareth, só serviu para demonstrar á eviden
cia a originalidade desse artista-obreiro, simples e maravilhoso como os es
culptores medievaes anonymos das cathedraes gothicas. Sua fórma, apparen'
temente é pouco variada. Ha nella, porem, as m!liS diversas invenções rythmi'
cas, e grande felicidade nas accentuações, nas suggestivas e inesperadas in
flexões, dentro de um molde que o proprio Nazareth tornou um tanto mecha
nico, pela insistencia, e que, de 40 annos a esta parte, innumeraveis imitações 
e plagias banalizaram. Muito mais do que a interessante Chiquinha Gonzaga, 
sua contemporanea, creadora do esbelto e memoravel "Córta-jáca", Nazaretb 
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trouxe para a musica brasileira um langôr novo, uma vivacidade syropathica, 
expressão da alma carioca de bôa vida e bôa companhia, recatada, affectiva 
e alegre, com uma ponta de sentimentalismo facil, qualidades essas quasi sem
pre ausentes da musica carnavalesca actual, tornada grosseira e artificial pela 
industrialização da producção, e que deixou de ser popular para ser muita vez 
canalha e malsã. Veja-se como, nessa musica, que infelizmente tem accesso 
nas famílias, por falta de policia, a cada passo se allude, doentiamente a "or
gia" e a "malandragem". . . Ora, nenhum europeo culto confundiria as can
çonetas de cabaret e de revistas 1 ~oro verdadeira musica popular, manando em 
inteira pureza, saud·e e naturalidade, da alma nacional... Em Nazareth, os acha
dos expressivos, os engenhosos e entretanto expontaneos arabescos tão pessoaes, 
tão saborosos e perfumados, as intenções dum symphonismo primitivo, mas forte
mente dynamico, que tornam alguns dos seus tangos em verdadeiras obras de 
arte, contrastam com a escripta pianistica tão propria e tão efficaz das serena
las (Apanhei-te, cavaquinho" "Ameno Resedá"). Não ha esquecer o "Bregei
ro", um j.los mais bellos tangos, e o primeiro e maior successo de Nazareth, 
que abriu uma esteira de volupia em nossa, musica d esalão, tão dura e tão 
inhabil até então, com os Aurelio Cavalcanti; o mysterioso "Digo", verdadeiro 
poêma, simplorio e emphatico; "Bambino", dum brasileirismo flagrante; "Tu
runa", que ides ouvir, de uma audacia incrível, no seu geito de imitação ru
dimentar; o elegante "Favorito" (que o jovem e brilhante pianista Arnaldo 
Estrella tambem interpretará para nós); os symphonicos (no sentido de con
terem timbres orchestraes implícitos), "Escovado", "Nenê", "Carioca" e so
bretudo "Labyrintho", em que ha um interessante contraponto violoneiro ab'-
solutamente in vulgar. 

(0 Snr. Arnaldo Estrella executa "Favorito" 'e "Turuna"). 
O merito maior de Nazaretb, comparado com os demais composito

res de musica popular, é o de ter tentado uma {ónma nova, intencional, arte 
portanto, arte primaria, porem arte, enquanto que os demais, um Pixingui
nha, um Donga, tão interessantes, são expressão directa da alma popular. Naza
retb, anda desdenhado pelo publico voluvel que acompanha as modas; o tem
po, entanto, estou certo, confirmará o julgamento compartilhado com Villa
Lobos, Mario de Andrade, o saudoso Luciano Gallet, de que sua obra ficará 
como irrecusavel monumento duma humilde existencia de privilegiado pre-
cursor da musica brasileira. 

Logo após, ALBERTO NEPOMUCENO, artista delicado e intelligente, 
venceu uma decisiva batalha: ·a do canto em língua portugueza. Os velhos admi
radores do bel-canto no idioma gentile, tão musicai effectivamente, não podiam 
comprehender que se cantasse em lingua que se podia entender, com expres
sões e accentos a nós familiares. Essa opposição, ridícula em qualquer outra 
terra, foi violenta, e só a pertinacia de Nepomuceno poude vencei-a. 

. Hoje, nossa rude linguagem canta nos concertos, nos theatros, e já 
a deixam em paz! ... Como creador, Nepomuceno, como Francisco Braga, outro 
nobre artista, revestiu ~hemas brasileiros, carinhosa e sabiamente, em roupa
gens sumptuosas, mas madequadas, wagnerianas, e de Massenet e de Saint
Saens. Com a sua "Série Brasileira", para orcbestra, Nepomuceno fez obra 
duravel, graciosa, equilibrada, cheia dum tenue, mas penetrante perfume de 
brasileirismo, repassada dum pittoresco moderado e poetico. O "Jntermezzo", 
da suíte, tem a frescura, a transparencia scbubertiana; "A' sésta na rêde", 
embala em engenhoso rythmo uma cantiga de rimas vinda, em toda pureza, 
dum calor de saudade do Nordeste natal. A fórma, entretanto, é insufficien
temente nossa, mais longe de nossa expressão expontanea de raça jovem e 
barbara, do que a creada por alguns moços de hoje. Essa pagina, porem, ficará 
demarcando o primeiro período da c:Jnquista, ao lado de producções de FRAN-
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CISCO BRAGA, como o elegante "Tango caprichoso", para violino e orchestra, o 
bello "Iundú", do Ti;io em sól menor, e a admiravel "Toada", para violon
cello e orchestra, sem falar em suas "Variações (para orchestra) sobre um 
thema brasileiro", no poema symphonico "Maraba", no côro "Gavião de pe<
nacho", todos testemunhando seu interesse pela musica brasileira. 

O espectaculo que pessoalmente encontrei foi o de uma admiravel 
triade de jovens, dando um magnífico exemplo de desprendimento, de abne
gação, de renuncia ao successo facil: V iHa-Lobos, Luciano Gallet, Oscar Lorenzo 
Fernândez. O publico, em torno delles, hostil ora, ora indifferente, sempre 
prompto á pilheria inintelligente. Os musicos concertistas, o ensino musical, 
alheios ao esforço daquelles destemidos. 

Por muitas paragens desta terra, mas sobretudo nn Nordéste, fecundo 
em cantares, vi um moço passar, attento, auscultando, ascultando todos os rui
dos, todos os gritos, todos os gemidos, todas as exclamações da sensibilidade 
brasileira: MARIO DE ANDRADE, apalpando os fórtes alicérces, examinando a 
qualidade, a authenticidade dos sadios alimentos, das saborosas beberagens 
da musica brasileira ... 

Mario de Andrade marcou os rythmos, fixou aspectos da polymorphica 
melodia, denunciou a ignorada ou mal sabida polyphonia popular, indicou uma 
instrumentação nossa, e suggeriu fórmas para a nossa musica symphonica e 
de camera. Os creadores tinham, pois, nelle, um invulgar commentador, que, 
assim, por sua vez creava, e que frequentemente anticipava, com abençoada 
curiosidade investigadora. Mario de Andrade lançou as bases duma theoria 
da musica brasileira no seu "Ensaio sobre a musica brasileira" (S. Paulo, 1928), 
que está pedindo traducção para todas as linguas, pela percuciencia e origi
nalidade dos pontos de vista que lhe são esscnciaes. 

Ao partir, para a ausencia a que de inicio alludi, deixára LUCIANO 
GALLET ·em lucta com terrível cabala. Tivéra elle a coragem de incluir num pro
gramma de concert.o um grande tango a dois pianos, á maneira de Nazareth! 
Peior ainda, naquelle concerto o proprio Nazareth executára quatro dos seus 
tangos mais populares. Houve quem sentisse a injuria assim feita ao Instituto Na
cional de Musica ... A cabala falhou. O publico applaudiu, talvez, mais divertido 
do que convencido. Luciano Gallet, porem, insistira; apenas, ao envez de multi'
plicar os concertos, passou ao trabalho de gabinete, e isso com uma applica
ção, um devotamento, um amôr dignos de memoria. Informava-se com toda 
-gente; apanhava canções por toda parte. Procurou as melhores fontes versan
do sobre as origens de nossa musica: os memorialistas e os mais acreditados 
viajantes dos primeiros tempos desta terra. 

O resultado foi duas bôas monographias, lidas ha poucn tempo nesta 
série de conferencias. Depois, dos themas que lhe tinham chegado, escolheu 
os mais curiosos ou mais significativos: harmonizou muitos, estylizou alguns, 
um pouco preciosamente por vezes. Fez mais: alguns, dentre elles, harmonizou 
para conjunctos coraes. Ainda: sabendo quão fóra do ensino official está o da 
rythmica brasileira, tão rica .e suggestiva, ao ponto de· bons pianistas laurea
dos serem incapazes de marcar os syncopamentos singulares de nossa musica, 
escreveu "12 Exercícios Brasileiros", destinados a familiarizar "estud· .• tes c 
pianistas feitos, não só com a variedade dos rythmos, como sobretudo visan
do exemplificar alguns typos ·de fórmas de danças e cantigas". Ainda para 
piano, c sempre no mesmo sentido, escreveu, alem duma paraphrase da "Ser
taneja", de Brazilio Itiberê, cortezia justíssima ao precursor illustre, uma suíte 
característica, de ambiente sertanejo, "Nhô Chico", que, como especial e pie
dosa homenagem ao jovem mestre tão duramente logrado pelo destino, sua 
discípula dilecta e fina artista, Sylvia Marques, Sylvinha, vai executar. 

(Sylvia Marques executa "Nhô Chico") . 
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H a algumas interessantes indicações nessas paginas. Gallet tentou, ali, 
fixar o sentimento da desolação e monotonia do immeaso deserto sertanejo, 
e um pouco da resignação tragica do nosso matuto, homem que Deus esqueceu ... 

Tres ou quatro córos, como "Tóca-Zumbá", "Tutú Marambá", e o de
licioso "Puxa o melão, sabiá", parecem-me garantirem a Luciano Gallet Jogar
nos annaes destes prelios. . . apostolicos. 

Adacto Filho, o mais assíduo, um dos mais intelligentes porta-vozes da 
musica moderna entre nós, interprete sincero de tudo que é novo, traz-me a 
melhor collaboração e o melhor argumento: o de sua arte viva. A Luci~no 
Gallet, hontem perdido em caminho, rezervei o delicado encargo de suscitar 
para nós, interpretadas por Adacto' Filho, duas flôres, simples da. ~ossa arte 
popular, discretamente harmonizadas, uma, "Fotorototó , duma esp1ntuosa ~es
envoltura outra "Accorda, donzella", tocada, por Gallet, dum leve colando 
de ironia', ironi~ sympathica visando o tom pretencioso dos serenateiros da 
Cidade Nova e do suburbio. 

(Adacto Filho executa "Fotorototó" e "Accorda, donzella"). 
Esta ultima canção, das mais velhas que correm terra neste enorme 

Brasil chegou á região sulina, em que nasci, despida dessa emphase pernos
tica. Eu a ouvi, em plena infancia, no Iittoral do Paraná, e serra ~cima, inge
nua e derramada. De quantas imaginações ella me encheu! Até hoJe, ella abre 
ante meu .sentimento indefezo um nocturno no mar: luzinhas vermelhas, lan
ternas de pescadores de camarão, ponteando a superfície coalhada de fria 
claridade lunar ... 

Deixemos, porem, o folc-lore, coisa fragil, que exig~ melindrosos 
cuidados para não fanar sob revestiment ode roupagens excessivamente sum
ptuosas, ou para não ser rebaixada á banalidade dos arranjos co.mmerciaes, dos 
fabricantes de musica carnavalesca. Todos sabemos, e de sobra, quanto ü 

folc.lore materia feita de pura alma racial, se presta a lamentaveis charlata
nismos; 'e, para muita gente, num snobismo ás avéssas, os productos indigen
tes de taes contrafacções constituem a authentica musica brasileira. 

Foi em 1925 que ouvi uma obra notavel, onde ainda havia emprego 
de themas populares, mas que já trazia uma preoccupação consciente de lhes 
dar ambiente proprio, de crear atmosphera expressiva, nova: o "Trio brasilei
ro", de OSCAR LORENZO FERNANDEZ. Essa obra tem feito tal carr.eira que dis
pensaria maiores commentarios, não fôra ella, pelo vulto e arrojo juvenil que re'
presenta, tão importante para nossa incipiente historia ~usical. Caudalos~·· 
turvo, como carregando excesso de materia, mas levado v1gorosame·nt~, o pn
meiro tempo prepara-nos longamente para a doçura ondulante, o lynsmo ex
pressivo do "Andante-Canção", segundo tempo. Esse "Trio" foi uma das pri
meiras acquisições definitivas de nossa musica propria, apesar de sua cons
trucção classica e massiça. Desde logo comprehendi que encontrára um creu
dor equilibrado, que saberia usar com efficiencia dos recursos já assimilaveis, 
mais: de suscitar outros recursos, e, principalmente, capaz de seduzir a opi
nião pelo encanto accessivel de seu lyrismo fluente, sem grandes sobresaltos, e 
sem tentar as sondagens desvairadas, de onde se volta com algum thesouro 
submerso ou coberto do lôdo dos fundos submarinos. . . Oscar Lorenzo Fer
nândez andou ávidamente se impregnando das exhàlações melodiosas da alma 
popular. Ao contrario de Gallet, não o attrahiu o trabalho abnegado das "har
monizações illustradas com rythmos característicos". Pre~eriu imagina: ~uas 
melodias livremente, mantendo-se, porem, dentro de ambiente caractenstico. 
Dessa sua tendencia nasceram a maravilhosa synthese que é a "Canção serta
neja", "Canção do Violeiro", "Meu coração", "Canção do_ berço". e. esta ~Tol!da 
para você", que ides ouvir, singella obra-prima de emoçao brasileira, nao sim-
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plesmente popular, mas fami1iar, duma sympathica cordealidade, duma sen
sua1idade pensativa bem nossa. 

(O Snr. Adacto Filho canta "Toada para você" e "Serenata") . _ 
Lorenzo Fernândez vai já ultrapassando esse estádio de sua evoluçao, 

até na musica vocal. A "Berceuse da onda", sobre versos penetrantes .e dra
maticos de Ceci1ia Meirelles é realização que não sáe do nacional, mas que se 
mantem á cima delle, num vôo largo. E' a alma brasileira ainda, pore_m ':ista do 
alto da emoção mais espiritual e despida dos. impuros e~ementos do mstm.cto, e 
sobretudo Jiberta do pittoresco ... A sua surte para qumtetto de sopro. e uma 
saborosa pastoral, de côr muito propria, contendo urna fuga e um Fzna_l de 
seguro effeito, pela viveza graciosa dos rythm?s: Os "T~es estudo;; em forma 
de sonatina", para piano, desbordarn o dommw propno . desse mstrurnento, 
devido ao seu evidente caracter orchestral; são um poema 1mpetuoso e grave. 
O primeiro estudo é todo em discretos contrastes, em matizes variad_os ·. O ter
ceiro é dum furioso dynarnismo, arrebatado em pesadas massas ms1stentes, 
com um bello effeito de pedal pouco antes do finalizar. 

Oscar Lorenzo Fernândez é individualidade com fórtes raizes, senhor 
das melhores tradicções personalidade daquellas de que fala Sainte-Beuve, as 
quaes chegados os tempos novos, e passado o periodo ~e transicção, enriqueci ... 
das de todas as acquisições, desenvolvem-se em ple~1tude fecunda, estabele
cendo a continuidade da tradicção, ácima do automatismo e do marasmo que 
esta, tanta vez, determina. 

O periodo de transicção é este, a que assistimos; de quantas espe
ranças, porem, nos enchem as obras de Lorenzo Fernândez symphonista! O 
poema orchestral ameríndio "lmbapára", apesar de transparecer em ~eu des• 
envolvimento ·cert-os processos regulares, é, por emquanto, a pagin~ .rna1s ousa
da de seu autor. "Poema da violencia", chamou-lhe um grande c~Ihco: Nestor 
Victor. A predominancia dos rnetaes, a tona1idade geral verde-cmza e negro, 
com duras explosões escarlates, tudo numa atmosphera densa, ~ que a e~cala 
pentatonica amerindia accrescenta extranheza e frescura, os motivos energiCos, 
duma grave nobreza, por entre alanceios de selvageria extrema, ... e uma aura 
de sonho, uma authentica fragrancia primitiva ... 

O "Reisado do pastoreio" é obra muito diversa. "Pastoreio", pri
meiro quadro da suíte é de uma rica orchestração, mas em tonalidades sua
ves, quasi tenues. Parece-nos ouvir um grande violão, em que todas as vozes 
que as vozes do violão subentendem houvessem despertado, e cantassem todas, 
envolvendo-o numa sedósa trama de harmonicas de puro sentimento brasi
leiro, mas de harmonicas que não desabrochassem apenas nas regiões agudas, 
mas nos baixos tambem, em gemidos de melancolia e de doçura de viver ... 

Deante de uma realidade como essa, já tão diversa do ponto de vista 
representativo, da realidade que um Nepomuceno ou um Miguez expressaram, 
alguns jov·ens vão encontr•ando, por sua vez, possibilidades novas, dois ou tres, 
talvez quatro, mas já é, dadas as circ~mstancias, numero consideravel. Entre 
elles: Mozart Camargo Guarnieri e Fructuoso Vianna. Dos compositores de ge
rações anteriores, Edgardo Guerra, Barroso Netto, J. Octaviano e Ernani Braga 
têm feito bôas adaptações folc-loricas para o piano, para o violino, e para 
canto, sobrelevando notar o trabalho persistente do nobre mestre Francisco 
Braga, hoje, apesar de ainda moço, patriarcha da musica ~rasileira, no q~e 
condignamente succedeu a Henrique Oswald, ha pouco fallecido. Aquelles doiS 
jov.ens, antes referidos - ·estão, porem, tentando a criação directa dentro d<ls 
elementos da rnusic:t typica brasileira. Mozart Guarnieri é o caçula dessa fra
ternidade denodada. . . Sua "Sonatina", para piano, tem a graça e a limpeza 
de pelle da adolescencia, um pouco fragil, mas elegante e desenvolta como. os 
caules novos. . . Guarnieri poderá dar cousa maior e melhor, mas essa pagma 
menina já vale por si mesma, e sôa bem no concerto. Amigo e um pouco dis-
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cipulo de Mario de Andrade, Camargo Guarnieri sabe bem o que é neces
sario fazer, e póssa elle tirar estimulo do seu proprio enthusiasrno, porque o 
nosso ambiente cultural, rarefeito como anda, pouco contribuirá para Ih'o dar. 
Fructuoso Vianna, optirno pianista, vem com maior irnpeto e brilho, maior se
gurança no que respeita á fórma. A "Dansa de Negros" anda em todos os pro
grammas de concertos. E' peça sólidarnente lançada, vigorosa, de effeito agra
davel. Ha pouco tive occasião de ouvil-a seguida do arranjo pianistico de 
"Farrapos", dansa africana orchestral, de Villa-Lobos, e verifiquei quanto é 
insufficiente o ambiente harrnonico da dansa de Fructuoso Vianna, eivada de 
espanholismos descabidos e lembrando tambern o cake-walk de Debussy, em
quanto que na de Villa-Lobos, além da adequação geral do ambiente, ha, por 
-vezes, um latejo rythmico profundo, e timbres de suggestibilidade propria e 
segura. Ainda assim, a "Dansa de Negros" é coisa delicada, de factura adestra
da já. Uma "Tôada n. 2", que ouvi ha não muito tempo, parece-me indicar 
progresso, no que se refere à..J equilíbrio dos meios, á fluidez das fórmas, e 
sobretudo á capacidade poetica. 

Chego, agora, ao enfant terrible da rnusica brasileira, e figura central 
nella, como em toda a musica americana: HEITOR VILLA-LOBOS. E' difficil fa
lar delle sem um pouco de paradoxo, paixão, admiração! Villa~Lobos é o homem 
de todas as temeridades, de todos os contrastes, auto-didacta audacioso e illu
minado das mais bellas intuições, e, como ironista e blagueur, um pouco ca
nhestro, porque é um lyrico, fundamentalmente, e um idyllico. As paginas 
mais arduas e complexas da musica brasileira são de sua autoria: "Rude poe
ma", por exemplo, massa tremenda de sonoridades dynamicas, ou sua "So
nata", para violoncello e piano,_ tão cheia de impetos inexoraveis, como o cy
clopico "Chôros 8", como o deslumbrante "Chôros 10" . . . e são delle no 
outro extremo, "Lenda do caboclo", "Canção do carreira", as vivazes e 'per
fumosas "Cirandas", que Tomás Terán interpreta com superior espírito. Em 
sua já immensa producção, Villa-Lobos é desconcertador, pela sua complexi
dade, pela desmedida, pelo excessivo; um pródigo extraordinariamente inte
ressante! Pródigo: pródigo só pó de ser quem fôr rico. . . Villa~Lobos é mil
lionario! Villa-Lobos é hoje o mais famoso compositor moderno da Arnerica. 
Basta lêr o que delle disseram os melhores criticas de França, (Coeuroy, Pru
nieres, André George, Florent Schmitt. tantos outros) c o Jogar de destaque 
que lhe dão nos concertos europeos e americanos. Ora, a poetisa franceza 
Lucie Delarue-Mardrus, dando noticia do exito europeo de Villa-Lobos nar
rou, entre cornmovida e maravilhada, que o moço compositor brasileir~, pri
sioneiro dos selvicolas e condemnado á morte, estivéra tres dias amarrado a 
um tronco, emquanto os guerreiros dansavam-lhe em torno vertiginosos baila
dos cannibaes, que o inspiraram ... 
· Imagine-se a sensação, a curiosidade, num publico não muito infor
mado d~ nossas condições geographicas e ethnicas, tanto mais quanto tal con
demnaçao .a morte nada te-r;n de impossível ... De mim para mim, que conheço, 
alguma cOisa da obra de VIlla-Lobos, tenho que a verdade literal daquelle facto 
é indifferente: "Teirú" e "Yára" são dois soberbos córos, de côr ameríndia e 
i~so é o essencial. Si ha talento mal comportado, menos disciplinado ess~n
Cia.lmente aventur?so (no se!ltido idealistico do vocabulo), é 0 de Villa~Lobos ... 
Afora o preconceito romanhco de que é preciso o artista viver sua obra mas 
viver em sua vida, directamente, pouco influiria que elle tivesse sido efrectr
vamente prisioneiro dos bugres, como Lucie Delarue~Ma:rdrus inventou ou não: 
a imaginação. fogosa, por vezes desordenada, frequentemente feliz, suppre-o de 
tudo! Para VIlla-Lobos o facto talvez tenha passado a ser verdadeiro. . . e para 
n?s tambem. Todas as aventuras do espírito do illustre moço estão vivas, pal
pitantes em sua obra! Que obra essa! Elle crea com abundancia e alegria, com 
aquella abundancia e aquella alegria que caracterizaram os Mozart e os Schubert, 
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mas fortemente marcado do cunho tumultuoso, um pouco ·cahotico, e drama
tico destes tempos. E' desigual, essa obra, como não conheço outra que o seja 
tanto. Não que haja nella trivialidades; mas ha tacteamentos insistentes, in
vulgares é verdade; ha nella dos mais interessantes enganos, erros seductores, 
experiencias a um passo da innovação fecunda, a que muitas vezes não attin
gem. Um conjuncto uni co em nossa historia musical, pela vastidão e variedade, 
indicando, essencialmente, a presença de uma individualidade inteiriça, po
derosa. 

Sempre que penso em Villa-Lobos, vem-me uma idéa, talvez de máo 
conselho, mas que a existencia me tem imposto como fundamentalmente certa: 
o grande artista deve ser saudavel; deve ser pujante; ter forças praticaveis, 
como se diz no theatro, mas, antes de tudo, precisa ser aventuroso, ousado, dar 
tudo de si, exteriorisar-se inteiramente. Nada! do que, em capacidade de exe
cução musical, se chama meia-força; precisa s;er capaz do difficil e até do dif
fícilimo, do quasi impossível, capaz de toda a virtuosidade de espirito e de 
caracter no sentido àe affirmar-se imperativamente nas qualidades que o ca'
racteris~m como individuo excepcional e superior, dentro da especie. Os casos 
dum Bach ou dum Goethe não constituem propriamente excepções, porque a 
aventura pó de ser interior. Si se não quizer comprehender essa exigencia das 
naturezas creadoras exhuberantes e fortes, exigencia que as torna em irregu
lares, e, do ponto de vista burguez -, reprovaveis, ?ão se poderá comprehen
der Villa'-Lobos talento mal comportado, enfant-terrzble e macaco em casa de 
louça. . . Terá ~lle exacta consciencia de quanto o seu caso chóca nossa bôa 
gente, em sua agradavel rotina: o chopianismo "?-ela do, ~e tenutas _affectad~s e 
rittardando sentimentaes o amor pelas peças mais extenores e vas1as de L1szt, 
0 pobre Beethoven matraca do como abertura ob~igatoria dos ~ecitaes, e. . . a 
saudade a saudade do bom tempo dos pot-pourrz e das fantasias sobre melo
dias de' opera!. . . Villa·-Lobos tem razão em não fazer conce.ssões a.? publico,. 
O que é necessario é educai-o. O publico, em .ponto grande, e. creaçao dos .Pri
meiros tempos do romantismo, ou melhor: da epoca beeth_ovemana. Antes disso, 
os Palestrina o.s Bach os Mozart viviam sobretudo do estunulo dado pelos ama
dores esclar~cidos p~los proprios profissionaes e pelos mecenas aristocrati
cos. O grande publico em arte é como o suffragio universal em politica: uma 
illusão, porquanto só as élites decidem. Çom o publico, o. que é necessario. é 
educai-o queira 1elle ou não. Por isso, e errado querer epater le bourgeozs, 
attitude puramente romantica. Isso só o irrita. 

Quando ouvimos certas blagues a frio, dum Milhaud, dum Satie, dum 
Auric, sentimos que seu autor sahiu do necessario c do efficaz, porque taes 
jongleries só conseguem atturdir o publico, não convencem os iniciados, que 
sabem o verdadeiro preço de taes charges, e só servem, em ultima analyse, para 
difficultar a diffusão das obras verdadeiramente importantes. Cantar curto 
verso humoristico em tom de ópera séria, é effeito na realidade primario e sim
plorio, simples farça de estudante, e de que muita gente se tem lembrado, em 
varias phas,es da historia da musica. Telemann, no Século XVII, fez coisas ex
tremamente jocósas, e hoje muita gente suppõe que a ironia e a anecdota chO'
cante ou pilherica constituem apanagio da modernidade. H a cincoenta annos, 
o esfusiante Chabrier poz em versos receitas de pharmacia (como hoje em 
dia Hindemith e Poulenc com os rotulas de garrafas de cerveja, e qucjandas 
pulhices), e compoz uma quadrilha sobre motivos do "Tristão", de 'Wagner, 
(que elle, aliás, adorava); Satie compoz "Sonatinas burocraticas", "Pedaços em 
fórma de pera", "Impressões automaticas", "Arias para fazer fugir", "Verda
deiros preludias faccidos (para um cão)", elocubrações nas quaes, como ob
serva André Coeuroy, só nos proprios titulas ha graça, contrapostos aos titu
Jos poeticos de Debussy ("Terraço das audicncias ao luar", "La filie aux che
veux de lin", "E a lua desce sobre o templo que deixou de existir", etc.), graça, 
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portanto, apenas intellectual, e não musical. Não ha confundir essas pará
dias com o verdadeiro humorismo musical, em que são mestres Ravel, Strawins
ky e Manoel de Falia, e com as paródias em verdade, interessantes, como a 
serenata dos "Mestres Cantores". 

Villa-Lobos apresenta'-se ao publico, nos seus melhores momentos com 
o~ra impregnada de materia extrahida da alma profunda e ancestral des;e pu
bl~co, e . este ne~ sempre, quasi nunca comprehende, impedido, pelo precon
ceito, ate de sentzr. Para qualquer lado que Villa Lobos se tenha voltad& abriu 
n?vos caminho~. Suas "Cirandas", e outras composições typicas para 'piano, 
so foram antecipadas por Nazaretb. Suas canções vão muito além e por mui 
divers.os caminhos, das dos seus melhores predecessores, como Nep~muceno, em 
propnedade de harmonização caracteristica em vivacidade em colorido e em 
rythmica. Só Lorenzo Fernândez acertou c'om orientação ~naloga. Suas obras 
para pequenos conjunctos são, algumas vezes, duma novidade flagrante; suas 
grandes télas coraes, até hoje, entre nós, sem termo de comparação exacta. Em
quanto de Lorenzo Fernândez póde-se sempre esperar alguma realização equi
librada, de Villa-Lobos espera~se. . . o inesperado, o surprehendente. Em sua 
obra ha de. tudo: musica sacra, operas, e sambas, e seréstas, canções popula
res harmomzadas, e, por vezes a grande canção, de lyrismo que desborda o 
nacional ,e attinge a universalidade. Ao accaso, escolhamos esta saborosa can
ção feiticista "Estrella é lua nova", colhida em macumba daqui do Rio cujo 
sabor primitivo e cujo barbaro perfume mantem-se intacto dentro da ~tmos
phera que para ella creou Villa-Lobos. 

(0 Snr. Adacto Filho canta "Estrella é lua nova" e "Canção do car-
reiro") . 

Essa "Canção do carreira" é uma das péças vocaes typicas de mais 
largo e impressivo ambiente. Aquella energia plangente e melancolica alarga~ 
se como por immensas paragens solitarias, ~té extremos horizontes, e é uma 
voz de intensa humanidade que descanta, perdida, ao centro de taes ampli
tudes... A expressão obra-prima é, aqui, de rigorosa applicação. As dezeseis 
"Cirandas", para piano, a "Lenda do caboclo", são deliciosos fragmentos so
nóros do sentimento brasileiro. O "Chôro 7"; o curioso, ,estylisadissimo, "Chô'
ros 2", para flauta e clarineta, essencia, alma do chôro popular; tantas, tantas 
outras peças ... E o "Nonetto", tão celebrizado no extrangeiro, e que nunca 
ouvi, .e o poema "Amazonas", para orchestra, tanta coisa que Villa-Lobos pre
cisa apresentar ao nosso publico. Quero·, porem, lembrar os grandes córos, 
obras culminantes de Villa-Lobos, com o "Chôros 8", e "Mômo precóce", para 
piano e orchestra, - córos, uns sem acompanhamento, como o humoristico 
"Pica-pau"; o sentimental "Na Bahia tem ... "; córos, como o mysterioso "Tei
rú", floração .estranha da America selvagem, victoria-régia das aguas flores
taes do equador brasileiro. . . - como, em fim, a formidavel epopéa carioca 
"Rasga o coração", com acompanhamento de orchestra, cscripto sobre uma 
marchinha de Catullo Cearense, mar de onomatopéas felizes, gritando sua ver
dade viva: o carioca cantando, exclamando, exultante, com todas as suas forças 
e todo o prestigio contagiao te do Carnaval do Rio. "Rasga o coração" levanta o 
publico: por duas presenciei o facto, em Novembro de 1926, - empolgou, domi
nou. Ha nella uma infinidade de recursos prosódicos, de chóques vocaes, de puros 
ruidos até, massa sonóra, como aquelle "Rude poema" de que antes falei, 
porem, desta vez, vibrante de vida. 

Não sei si, depois desta exposição summaria, e tão insufficiente, não 
sei si, depois de todas essas affirmações o publico aqui presente terá de con
cordar commigo. . . sob palavra, a credito, como se diz no commercio . . . Para 
mim, a causa da musica brasileira moderna, está ganha: obras como "Rasga o 
coração", "Canção do carreiro", "Avante Brasil", "Chôros 8", de Villa-Lobos; 
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como o idyllico "Pastor:eio", como o "Trio Brasileiro", como o grande painel 
matinal c grave de "lmbapára", de Lorenzo Fernândez, constituem o mais pos
sante, o mais peremptorio argun;J.ento I 

Um passo résta: o abandono do pittoresco (que produziu tantas bel
Ias obras, coma algumas de que falei), abandono do pittoresco como meio de 
produzir effeito. Como. fim, como resultante, o pittoresco é inevitavel. Elle 
deve surgir na obra apenas porque o autor seja brasileiro; não, intencional~ 
mente para fazer musica brasileira. Nossa musica precisa tornar-se mais inte
rior, mais despreoccupada de roupagens. Elevar-se á universalidade sem perder 
sua essencial brasilidade! Nem se veja contradicção, entre isso e quanto de co
meço affirmei. A Arte está assente em terreno racial porque o artista é homem, 
e como tal tem que pertencer a alguma ramificação ethnica; mas transcende 
desse terreno e ·approxima os homens pelo velho e commum espírito de hu
manidade. 

Assim, outro dia, o Instituto Nacional de Musica teve a feliz iniciativa de 
fazer executar, a quatro pianos e orchestra de córdas, arranjo de João Sebas
tião. Bach, um "Concerto", de Vivaldi, escripto originariamente para quatro 
violinos. Uma obra italiana a que o genio germanico accrescentou grandeza e 
substancia: uma maravilha eterna! 

Um allemão e um italiano: eu, brasileiro, senti aquillo como coisa que 
me fosse propria e familiar. Aliás não sei bem o que seja, por exemplo, o ve
lho Bach, mas, assim como dizem que Deus é brasileiro, assim digo que, para 
mim, Bach é brasileiro! ... 

ANDRADE MURICY 
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NOVA DIDATICA DO CANTO 
Qual de vós, ilustre leitor, ignora o significado do vocabulo cantor? 

Nenhum, certamente; porém quantos, dentre vós, saberão até que ponto deve~ 
atingir a cultura do individuo e C! seu preparo vocal para poder, sem favores, 
gozar da fama de ser um verdadeiro cantor? Bem poucos, certamente·. 

Quando empregamos o vocabulo cantor visamos sómente os verdadei
ros cultores do canto e não os simples amadores que, sendo quasi todos mais 
ou menos irresponsaveis pelo seu modo de cantar, por esse ou aquelle· motivo, 
pululam no seio das sociedades cultas ou incultas com o mesmo "sans façon", 
com a mesma irresponsabilidade dos garrulos petizes nas suas inocentes tra-
vessuras. 

Si alguem nos interrogasse, caro. leitor, em que época viveram os maio
res, os mais perfeitos cantores, responder-lhe-íamos, sem niedo de errar, com 
essa frase: "em todas as épocas ou em nenhuma". E dizemos em todas as épo
cas porque, segundo ·os gostos, as tendencias, as convenções do momento, as 
platéas antigas C"l modernas consagraram como cantores maximos alguns dos 
seus contemporaneos. Em nenlzuma época, porque, si deixarmos de, parte as 
convenções que os levarom á gloria, no momento, e procurarmos julga-los. con'
juntamente com os seus antepassados e contemporaneos, sob o mesmo pnsma, 
comparando-os entre si, encontraríamos tal diversidade nas suas qualidades 
que não conseguiríamos, por maiores esforços que dispendessemos, chegar ao 
objectivo desejado de saber em que época a Terra hospedou na sua crosta os 
melhores já nascidos. 

Si contemplarmos uma pagina de um vo..:alize feito centenas de vezes 
pela celebre Bastardina boqueabertos confessaremos a flagrante inferioridade 
dos cantores da atualidade, no que diz respeito aos malabarismo::; vocaes que 
essa extraordinaria cantora, dotada de fenomenal orgão vocal, uzava, para 
gaudio dos seus admiradores e conquista do seu posto de gloria no ambiente 
artístico do passado, exibir em sua presença. 

Bastardina empolgou as platéas do seu tempo com a vocalização das 
suas cadencias de duração Uiaxima e de extensão inacreditavel na escala vo
cal. }las si Bastardina fosse nossa contemporanea, hoje, quando uma grande 
parte dos apreciadores da arte lírica exige do cantor algo mais que os malaba
rismos vocaes e os entusiastas do genio de Wagner repetem essas suas pala
vras quando tratam da parte musical do canto: "tu não deves ser sinão a Es
pos; e o Verbo teu senhor eterno, eternamente reinará sobre ti", conseguiria 
a p;ivilegiada ~rtista de então gozar de toda a admiração dos ouvintes da 
nossa éra ou encontraria alguns que, julgando-a de maneira diversa, nella per
cebessem falhas sensiveis? 

Si seguirmos o logico preceito de que "a ciencia do mecanismo é a 
fundação do edifício, sendo a arte do canto o proprio edifício", chegaremo~ 
á facil conclusão de que dificilmente se encontra um cantor que reuna em SI 

todos os requisitos necessarios a se aproximar da perfeição. Geralmente só 
a ciencia do mecanismo, a chamada fundação do edifício, é tratada com es
pecial carinho pelo professor. Elle, o guia do aluno, na maioria dos casos, trans
cura-se completamente, da parte artistica do canto do seu discípulo. Si o 
estuda~te consegue fazer uma escala com todos os intervallos perfeitamente ui
tidos, com agilidade e leveza e com egualdade de t~mbre, q~asi. sempre o seu 
mestre julga, por isso. e tão sómente ter alcança~o max_s uma v_Itona completa n_a 
sua carreira de magisterio. Não pensamos a:;s1m. Nao se pode chamar de v1-
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torioso um pintor que apenas tenha esboçado um quadro; nem ao engenheiro 
que tenha encravado no solo os alicerces de um futuro edificio; vitorioso não 
é, ainda, o advogado que desfez, com a sua logica, a primeira acusação lançada 
ao réo que defende, nem o esculapio quando constata a primeira melhora do 
seu cliente. Assim o professor de canto, ao envez de anunciar, aos quatro ven~ 
tos, as facilidades vocaes dos seus alunos, e quantas vezes até as explorando 
publicamente, com objectivos criminosamente comerciaes, deve, elevando-os 
cada vez mais, conseguir que eles atinjam a culminancia da sua arte, apoiando
os nos alicerces solidos da cultura artística. 

Infelizmente, no nosso meio, o estudo do canto é deficiente na maioria 
dos casos. A falta, quasi completa, do desenvolvimento cultural dos cantores da 
nossa terra é motivada, muitas vezes ou quasi sempr·e, pela facilidade com que 
os pais entregam os seus filhos, que desejam estudar a arte do canto, a qualquer 
pessôa mais ou menos 'aventureira, geralmente ignorante, como se observa, todos 
os dias, quando esses cabotinos aportados na nossa Guanabara, com o cerebro re
pleto de argucia e os bolsos vasios do vil metal, mostram ,ao publico o fructo dos 
seus ensinamentos. 

Muitos dos nossos professores, cansados de lutar com a avalanche des
ha.nesta dos aventureiros que infestam o nosso meio artístico, deixam~se, ven
cidos, permanecer paralizados, sem terem animo para seguir os novos metodos 
que levariam, mais facilmente, os seus discípulos á verdadeira senda da arte 
de cantar. 

Como poderá um aluno, que estuda sómente os vocalizes de Panse
ron, Lamperti, Marchesi, Concone, Panofka, Bordogni, Lablanche, Garcia e ou
tros mais, vizando sóment~ a linha melodica e a emissão facil da voz, inter
pretar uma opera ou uma musica de camera modernas, com relativa facilidade? 

Seguindo a suposta teoria de Porpora, que afirma que os cantores pó
dem formar todo o seu preparo vocal com exercícios contidos numa unica fo
lha de papel, muitos professores limitam-se a trabalhar o o_rgam voc~l do seu 
·aluno deixando em completo abandono a formação da sua mtelectuahdade al"
tistic~-musical, sistema funesto que tem ceifado do campo da arte inume
ros talentos musicaes em embrião. 

Percebendo as dificuldades inauditas a serem vencidas pelos mais afa
mados cantores contemporaneos, quando estudam as operas modernas, dificul
dades motivadas pela falta de exercícios apropriados, que lhes facilitassem a in
terpretação de tr chos embuidos, muitas vezes, de harmonia dissonante, alguns 
dos mais respeitaveis nomes da musica contemporanea resolveram publicar uma 
serie de vocalizes nos quaes são facilmente encontradas todas as passagens mais 
frisantes da harmonia moderna. 

Casella, Castelnuovo-Tedesco, Pizzetti, Vittadine, Zandonai e outros ofe
receram ao mundo artístico musical exercícios de vocalizes perfeitamente acor
des com a musica dos nossos dias. Esses exerci cios, cujas musicas descrevem 
uma paisagem, um momento que foi vivido, uma fantastica quimera ou uma 
dura reali!lade, encerram, todos eles, alguma cousa de humano, de sentimental 
e de realidade na vida. Auxiliam o aluno a compreender e a interpretar hu
manamente uma pagina musical. 

Como condiz bem com a nossa cultura atual e com o momento em que 
vivemos um vocalize de Castelnuovo~Tedesco, que traz como legenda essas fra
ses de Maeterlink, em Pelléas et Mélisande: 

"Quelque chose sort du port. 
C'est un na vire étranger. 
ll a des grandes voiles"!? 

Só assim, fazendo os jovens se elevarem aos altiplanos da pura arte, 
póderão os mestres, repetindo as palavras de Lamartine, dizerem: "Toute l'âme 
peut passer dans la voix". 

ANTONIETT A DE SOUZA 
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MOVIMENTO MUSICAL 

RIO 

Varios Concertos 

A Associação arasileira de Musica iniciou a sua serie de concerto$ 
ele 1932, com um recital em homenagem ao bi-centenario de Haydn. 

Sendo já por si mesma interessante a idéa, (e o aspecto do salão re· 
pleto bem demonstrava o interesse do publico por esse recital) apresentaram, 
alem disso, os organizadores dessa commemoração, um programma cuidado, 
no qual figuravam as melhores composições desse classico austríaco, executadas 
por elementGs de destaque do nosso meio musical. 

Assim, tivemos, na primeira parte. uma sonata para violino e piano, 
executada, com grande comprehensão musical e inexcedível perfeição technica, 
por Charley Lachmund e Mariuccia Jacovino. Na segunda parte, Cbarley La
cbmund fez-se ouvir em duas peças para piano só lo. Agrada•nos. iipmensamente 
a finura, delicadeza e igualdade com que esse real artista interpreta sempre os 
autores classicos, creio, aliás, os de sua predilecção. 

Só podemos, portanto, registrar mais esse seu exito na divulgação des
sas paginas deliciosas que nossos pianistas tão pouco executam. 

A terceira parte do programma constituiu para nós uma grande sur
presa. Apresentando-se no palco quatro jovens exuberantes de mocidade, pa
receu-nos impossível que podessem elles executar, com apuro, um quarteto tão 
sobrio de linhas melodicas, tão intellectual na sua estructura musical. 

Elles, porém, qual um velho conjuncto cheio de experiencia e glorias 
executaram-no com absoluta segurança, justíssima afinação e grande pureza de 
expressão, conseguindo um exito, que os applausos do publico bem attestaram. 
ES!!CS jovens devem mesmo effectivar o seu qUarteto. Com a presença de mi· 
ni~os e autoridades, esse concerto constituiu um acontecimento de relevo, que 
del~a prever o successo dos demais, que essa brilhante associação :promoverá 
este anno. 

Inaugurou-se a temporadà de concertos de artistas estrangeiros com 
os tres recitaes de Claudio Arrau, pianista chileno, no Theatro Casino. Desses 
concertos, não nos foi possivel assistir ao terceiro. Nos dois primeiros figu
raram peças de Beethoven, Chopin, Liszt, Albeniz, Debussy e Bella Bartok. 

Sob o ponto de vista artístico a execução que ma.is nos agradou foi 
a da Sonata em si menor de Liszt á qual esse pianista imprimiu todo o brilho 
requerido, fazendo-nos vibrar. Beethoven e Chopin tiveram tambem em Arrau 
um interprete carinhoso. Quanto aos autores mais moderuos, Albeoiz, Debussy 
e Bart , impressionou-nos mais a sua interpretação de Bartok. O "Allegro bar
baro" esse autor é realmente uma peça interessantíssima, na qual Arrau poude 
exhibir sua admiravel techoica e seu rythmo preciso. Aliás não podemos dei· 
xar de ~hamar a attenção para suas qualidades technicas (a collocação de suas 
mãos sobre o teclado, seus de1>tacados, etc ... ), que são realmente admiraveis. 

O seu publico ainda é pequeno mas sem duvida augmentará á medida 
qu.e esse piaQjsta se tornar mpis e mais conhecido. 

Egydio de Castr9 e Silva 
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ESTADOS 

São Paulo 

A vida musical paulista já está se ressentindo da instabilidade politica 
em que nos debatemos. As sociedades musicaes. jazem moribundas, os solistas 
não se animam quasi a dar concertos, as casas editoras não se arriscam a im
primir obra nenhuma nova. Os compositores, em todo caso. continuam sempre 
como pra fóra d-0 mundo, tragicamente idealistas, compondo, compondo, con
struindo columnas de manuscriptos inéditos ... inéditos pra todo o sempre? ... 
Faz pouco inda Camargo Guarnieri me confessava ter pra mais de 40 obras iné
ditas! E isso é tanto mais assustador que nesse espolio estão um Concerto pra 
piano uma Sonata pra violino e piano, uma admiravel colleção de Ponteias, 
pra pfano. Ponteio é boa palavra brasileira pra substituir o termc;> internacional 
que é Preludio. Camargo Guarnieri se serviu diella pra ~e~ommar . umas de
liciosas divagações musicaes de vario tamanho. Em aud1çoes parllc'!lares .e 
reuniões de artistas tive occasião de escutar varios desses ponte1os. Sao obn
nhas de muito caracter geralmente, desenhando com incisiva segurança a.~
bientes de variada psychologia, ora brincalhões, ora mollengos, ora ba~uque1-
ros ora de tristeza sem razão, melancolicos pela unica ventura que existe na 
maÍinconia. Camargo Guarnieri está alcançando uma maestria incontestavel na 
composição de caracter brasileiro. Si as suas peças rapidas são um boccado 
monocromicas ainda pela exclusiva utilização d aperigosa tematica afrobrasi
leira, si não consigo ainda me accommodar sempre á quali~ade das ~uas linhas 
vocaes Camargo Guarnieri cria frequentemente obras muito bem vindas pela 
felicid~de de inspiração e •riqueza firme de construcção technica. Como todo 
compositor muito fecundo, a obra delle é desigual, mas nesse mar oceano sur
gem com abundancia composições generosas, da melhor especie brasileira. 
No meio destas está o0 primeiro caderno de Ponteias, que talvez a gente possa 
muito breve estudar em musica impressa. 

Francisco Mignone tambem está em plena actividade. Além de obras 
menores que a casa Ricordi imprime, elle nos deu o anno passado uma das suas 
peças mais completas, o Concerto.-Fantasia pra piano, dedicado ao grande pia
nista João de Souza Lima. Executado na desgraçadamente morta Sociedade 
Symphonica de São Paulo, pelo proprio João de Souza Lima, (e se pode bem 
imaginar em que prodigiosa execução), esse Concerto-Fantasia me agradou 
enormemente. Apresenta uma tematica nacional de excellente invenção e uma 
riqueza de effeitos pianisticos esplendidos, a que o genero Concerto justifica. 
Tem passagens dum malabaristico abracadabrante. Me lembro especialmente 
duma em que após um tutti de quasi exclusiva intensão rythmica, surge um 
"tempo de maxixe" da mais legitima linhagem carioca, em que a linha se dis
tribue por todos os registros do piano. E' dum effeito dionisíaco e sempre ad
miravel como musicalidade. 

Animado pelo successo, Francisco Mignone acaba de compor um novo 
Concerto pra piano, que ainda não tive occasião de escutar nem de ler. Não é 
grande pianista que nos falta. vivendo nesta cidade virtuoses da envergadura 
de -Antonietta Rudge, Guiomar Novaes e Souza Lima: falta no moment<> é or
chestra capªz de permittir execuções perfeitas de obras modernas. Das tres 
sociedades symphonicas que possuíamos, duas se calaram talvez pra sempre. 
Só nos resta a Sociedade Philharmonia, com seus sessenta e tantos amadores, 
a que a morte das outras sociedades e a escolha de Camargo Guarnieri para 
regente, imprimiu vida nov-a. Apesar do seu caracter amadoristico a Phil armo-
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Dia vai muito bem agora. O seu recente concerto de fevereiro cm que aprese~ 
ta"Va um.a delicada Berceuse da Saudade de Dinorá de Carvalho (outra, como 
Clmargo Guarnieri, alumna do prof. Baldi), nos dá esperança de possuirmos 
bte'Ye talvez quem sabe'/ uma orchestra de primeira ordem, como foi a da So
ciedade Symphonica de São Paulo. 

Alem desse Concerto novo, sei que Francisco Mignone trabalha actual
mente num bailado. Mas é só o que sei. 

No seu ainda recente concerto de despedida da existencia, a Socieda
de Symphonica de São Paulo, nos offereceu a primeira audição dos Cant91 Po
'Pulare1 Brasileiros do compositor paulista Arthur Pereira. Essa obra foi uma 
reviravolta damnJlda na existencia musical de Arthur Pereira e o engrinaldoti 
de prestigio novo. Arthur Pereira, já de si muito modesto, ainda não nos dis
sera muito em musica. As poucas obras que se conhecia delle eram apenas 
agradaveis, discretamente bem feitas, e tão modestas quanto o autor dellas. 
Jà c.om os Cantos Populares Brasileiros, Arthur Pereira revelou uma audacia 
nova, com uma obra conceptivamente importante, exigindo grande orchestra e 
.eóros. Escolheu uma colleção de themas nacionaes, de todo o paiz, e, sem ma'
nufactural-os, apresentou-os em toda a sua virgindade e curteza nativa. Se li
mitou apenas a coralizar em 4 partes de clara harmonia as linhas, e lhes dar 
roupagem symphonica concertante. A meu ver o unico senão (mais conceptivo 
lfue propriamente objectivo) desses Canto~ Populares Brasileiros está :em não 
Mi ligarem uns aos outros. Ficaram assim pecinhas minusculas que se abrem 
e- fecham em menos de minuto cada uma, o que fatiga um bocado na audição. 

Mas desque apresentados com grande successo, o nome de Arthur Pe
reira entoou na ordem do dia. Esses e outros novos Cantos Populares Brasi
leiros do autor já foram executados nestes ultimos cinco mezes, pelos córos do 
Conservatorio e Quarteto Vocal Braumwieser, sempre com grande pr.azer pui
blfco. Prazer justo que desta vez não implica nem banalidade nem namoro do 
mccesso. São córinhos sem gr·ande difficuldade de execução, sem pesquizas de 
êomplicação polifonica, não tem duvida, mas cuja simplicidade é obediente ao 
caracter dos themas, e os realça com fineza na sua maravilhosa graça natural. 
Continuando sempre nesse caminho que lhe vae tão bem á personalidade, Ar
thur Pereira terminou agora uma nova serie de Cantos Populares, aesta feita 
concebidos symphonicamente. 

E pra acabar lembro agora um compositor mineiro, Frutuoso Vianna, 
tambem pianista de valor e, como os tres já citados, tambem professor no Con
servatorio daqui. O que bastante demonstra aliás, que o Conservatorio está 
congregando no ensino dos seus mil e tresentos alumnos, actuaes, a fina flor da 
musicalidade moça da cidade. Frutuoso \l'.ianna compõe pouco. Pianista va
lentíssimo, possuidor dum toque admirav·e1, foi uma peça de piano que; o poz 
em evidencia aqui - a Dama de Negros, desque apresentada numa incompara
•el versão pelas mãos mais nacionalmente rythmadas que conheço, as de João 
de Souza Lima. Em S. Paulo Frutuoso Vianna, seguindo com intelligencia a 
orientação do movimento nacionalista, abandonou aquelle aspectci diletante da 
sua composição, se dedicando a trabalhar o material musico brasileiro. Varias 
têm sido as suas tentativas nesse sentido, no geral o compositor se limitando 
por enquanto a obras de menor envergadura, pra piano só, pra canto ou vio
lino e piano. Minha impressãe> é que na lyrica vocal está o terreno em que 
o compositor tem mais pra nos contar. A casa editora L. Miranda, que antes 
se chamava Chiarato e Çia. - casa de excepcional importancia editorial aqui, 
cujos dono0s são pernambucanos e italianos. o que sempre é da mais pura le
gitimidade paulista - a casa L. Miranda é que edita as obras do suave lyrico 
'8ineiro. Já nos tinha dado faz algum tempo uma deliciosíssima Somnambu[a 
sobre versos de Augusto de Lima, canção estrophica se approximando do gene
l'O modinha. Ultimamente nos offereceu um primor inda maior, a canção Qiuro 
me ct11ar, sobre os versos adoraveis de Carlos Drummond de Andrade. Desta 
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feita Frutuoso Vianna enveredou pro genero da toada, criando uma Unha le
licissima como invenção, dum entbalanço gosad<>. A oorinha revelada em côíi
certo pela cantora Nair Duarte Nunes, já se tornou familiar ao melo musical 
daqui. E parece disposta a conquistar aquelle mesmo agradõ e celebridade des
sa outra joia esplendida que é a Toada pra Voce de Lourenço Fernandez. ' 

O que me agrada especialmente nas lyricas de Frutuoso Vianna é i 
extraordinario accerto dos acompanhamentos pianisticos. Nesse sentido. a 
canções delle são modelos do genero ·canção. Por mais artistica que seja 
parte do piano, por mais rara na sua harmonização, mesmo que desenhe aqu 
e alem algum arabesco em polifonia com a voz, esse piano aeompanhante ja _ 
mais não interfere na canção propriamente dita. Quero dizer: conserva o seu 
caracter de acompanhador, a sua subalteroidade de segundo plano - coisa 
que os compositores conteinporaneos esquecem, deturpando muito o conceito 
Iegitim'O da canção. Em Villa~Lobos, ent Camargo Gunrnieri por exemplb, e 
ac()mpanhamento pianistieo é muitas vezes duma invenção tão primdrdial, per 
assim dizer, tão livre, que o instrumento passa de acompanhador, a vei-dadt!it'á 
'ltoz concertante. Os allemães e austriacos, mestres sublimes da can~ã<Y, Janitllis 
deturpam o conceito della desse geito. Essa deforma~ão que em ultima analySê 
se pode tomar como d~rradeira conseqoencia de certas soluções sehubertiaoa• 
(lembrar por ex. e Erlkõnig ... ) se desenvolveu sobretudo na eseola fran
teza, do lmp'ressionismo pra cá. Dbs brasileiros, os q'ill! mais .a se«uem sld 
Villa-Lobos, Luciano Gallet e Camargo Guarnieri. E si é eerto que deu ao )iri
meiro algnmas peças de devéras genialissimas, e tambeíti aos outtos algumas 
obras ádriiiraveis: no geral tem complicado a invenção i(!o tlifficitltado a11edis l 
JtàrmalHação publica das eantões delles. E a üiêtt Ter será settipté dml Aé
fermáÇã_o, um defeito esthétieo. O plano tratádd Nlind toilcéi'tante, eifi 't8f dé 
deo~pdnhanté, vàe dê encontro aos fltinciPiOs primeiros lia Cànçià, {ttej1Hlfff 
as etce}lencias mais s~liriies do genere que siu li pteemhiencià do tinibté to
cai e tla pâlàvra cantada. As lyriCàs de Früttidso Yiiiniia são modl!1os dé eidiflfj. 
SéíDprê raras na suá harinónizlfçãe1 cónliêr1arit éstá fJdtént tiuma àullilttffítfõ 
dtftle sempre vérdadeirà prã Qúê a .péeslá falé e à foi libte lf Aêb càílM d~ ili:
flior instfamêhtó do mtuide. 

i/drio de Aftdtarle 

. ~u~ifybà aipaà pâtec~ c~nyale_scer da grave como,io ~oltrida á pàlf-
•llíetti ae1àst_,tlorll do ~uf~o re".oiuc1onario. o tlu~ lçrescente das paJxões p~ 
llficá~ exacêfliadas devia mYad1r e pert~rbq~ o ei;pmto de pai exigidó parp d 
vêrlla«leiro c!J.lto. do béllo.. Como fazer e falar de arte quando ainda se foià 
de gúéfrà, iium ambiente dépressivo, mergulhado á vasa mesquinha de paixõei 
pêssoaés e interesseiras? 

A art~, eipressãà de. cultura e civilísàção, . (fiige pi!bsatQetitos füi(is nó
tir~s . e propie1os á sua proprJa expatisão. Condu:tidbs vitttios ainda ao léô (lo 
ileas() que dist:»irta ru~os perdidds, 4is~erSàdàs as fjoucàs dJl it>rÇits càpazê~ dt! 
lnlciàtiv~s. E asfün, os melhores esforços fàzertt~lle "\+iltt§; bão CÍi:!sPeMadi li(}Ul!r 
li áften\'.ad OU ligeiro olhar protector ao Unico asstuüf>ti:l, fdlvez, Q:ué i11bsfrê é 
irliifibrfatize tirila civiHsaçâo '. Longe sé vãd ós teifi.pós que Honrai'arli e tii16Lre-
Eêilbh a àHe e os àetis abnegados cultores. A diMfdctfilâdé t:dnféí:H.fjoráha <füe 
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tudo nivela, tudo méde e quer conduzir á bitola do commum e vulgar interesse 
em cifras correntes. Fez-se eBa :i força absorvente e, destas, padronou o valor 
dominante e unico do momento porque. vesga ou cega de alma e coração, não 
comprehende e n·ada a interessa de mais superior; mesmd t>or<iue não póde 
tambem e nem quer sentir a elevação de cousas espirituaes que distinguem o 
homem do rafeiro domestico. 

Estoicismo? 1 . • • 

Ha o estoicismo cético, descrente, cadaver de sentimentos apunhala
dos por desilusões criJdelissimas; ha, porem, essoutro estoicismo confiante, he
roieo, que imprime vida onde ha morte; que · injecta energia onde existe fra
fiueza; que espande luz e sanea torpesas, desfazendo trévas. 

E Curityba se ainda vive e palpita de um pouco de luz dessa boa àftê 
estoica, heroicamente mantida por fidalgos espiritos que a honram coto vetda
deira e abnegada coragem, deye-a em parte, à Sociedade Sym.pbotiica Cfúe, nMz 
a mez, se aftirma como algo de bom que permanece de pé. JtíSlbs louvores líie 
couberam por isso, á passagem, a 7 de Abril, de seu primeiro álinivetsario, 1id 
série gloriosa de seus magnificos concertos. 

Não podemos tambem olvidar, nesta nota, . a boa vontàde do R:klio 
é:lub Paranaense que vem proporcionando o praier de ouvft moitos dás n&aM 
artistas e ama dotes, em finos certames de musica vocal ê inSfrudfebtiH. 

A ultima nota, pM'em, colhida sobre atte, deu-a tut:a Heitor oom sua 
conferencia no Clnb CUritybáíto, sobte à vidá e ttlémbfias de netnel eenl~ 
ldt&r hràsileirà Pe. Jóàé Mituriei'°, a conviif:! lia Sbêiedade das Artistas A •• 
A.iiocfação Paranâénse de· lmprensa. Foi esta tiina dlstili~a e ln'ilbànte nota 
de relevó social, peto iniditdriô notnerosé e select6 e jjéltf aSSUmtJto de lfttlpi
tâfité iilteresse patri<ifico e liistoriéb. 

A riossà sempre applalidida eantbl'll St11. Féroandida Marttues )Jfeltoa-
11 á intefptfflr C01b màgnifiea preelsão, as tteehOà illmtrdtiv~s de in111lea llà
cfoa daqüélé co111pósitor, corfespondendo «ssirll, aos intuitos do jevea se~rébt
flo fi Associàtio Brádlelrá de Musita. 

O:xalá pessames seiapre registrar para a Revista dá A. li. M. ideàti· 
., .. 1euniões e festas de art·e, que bem alto levantam o intemerato espifitt; 
ltandeiranté da terra dos pililitHraes, 

Nici>laà dol Sdilto• 

.. . -·- ~ -......... ~... ... ..... . ... -~·· . - ...... ~ ' -··· -~ ·~' -- ..•. • . • + ... 

e " s " " o z " • T 
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A'\r~NiDA, 1~9 
Musicas itnpressàs. Vlctrolas de Sala. Diseos doé mai• 

ãfariiados Artistaâ de cantõ, piano, violino, etc. 

.. . .. . . . , . . ··- ... 
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COMMENTARIOS E 
INFORMAÇÕES 

UMA VISITA A' FABRICA DE PIANOS 
"ESSENFELD.ER" 

\ 
9 112 da manhã. Na Praça Tiraden

tes, que o volume da magestosa Ca
tbedral domina, fazendo avultar no ar 
puro e luminoso a sua projecção de 
um gosto todo europeu, o bond de "Ju
vêvê" .está prestes a sahir. Um bond'
sinho todo europeu, tambem, de enor
mes janellas muito baixas, bancos de 3 
lugares de um lado e de 1 lugar do 
outro. . . O motorneiro deve· ser alie
mão; o conductor deve ser polaco ... 

Estamos em movimento; em breve 
deixamos o centro urbano. Ladeamos 
a graça campestr.~ do "Passeio Publi
co", ~ntramos na grande Avenida João 
Gualberto, ainda pouco construída, mas 
ostentando aqui e ali alguns palacetes 
aristocraticos, em immensos jard;inS\ 
:delic\osamente floridos. Depois de 
percorrido mais de um kilometro, nes•
sa .explendida avenida, de larguissimas 
calçadas (que um dia deverão ser ajar
dinadas, á moda americana) ·avisto, do 
lado esquerdo, um velho edifício com 
a seguinte inscripção em letras gar
rafaes: 

ESSENFELDER 

Fabrica de pianos 

Precipitadamente procuro a campai
nha do bond. Não tem campainha; é 
preciso fazer um signal ao cobrador ... 
Salto. 

Estou, emfim, na grande fabrica de 
pianos brasileiros que, com tanto inte~ 
resse, desejava visitar. Fritz Essenfel
der, que eu já conhecera no Rio, rece
be-me amavelmente, vestido como um 
operaria. Estava dando os ultimas apu
ros ao grande piano de concerto que 
brevemente embarcará para o Rio, 
afim de servir durante a temporada 

_ deste anno. 
A sala onde estamos é a ultima eta-

pa que o instrumento percorre, na fa
brica. E' alli que elle permanece bas
tante tempo, afim de ser subtilm~nte 
regulado, verificada a sua resistencia 
á afinação etc. Passa, depois, aos sa
lões de exposição e deposito, na rua 
15 de Novembro, que é a principal ar
teria d·e Curityba. 

Detenho-me examinando o piano em 
que irá brilhar o genio de tantos vir
tuoses, na ansia de conquistar os ap
plausos conscientes e justos do publi
co carioca. E' um magnífico i-nstru
mento, enorme·, .envernizado de preto, 
com as cordas presas ao cêpo atravez 
de pequenas peças de metal, destinadas 
a fixar a afinação e que constituem 
uma patente de "Essenfelder". 

Inumeros pianos de armaria e typo 
"crapaud" se acham espalhados pelo 
recinto, ostentando o explendor e a 
variedade das madeiras paranaenses. 

N'outra secção é trabalhada toda a 
parte de madeira do instrumento, des
de a caixa até ás pequenas peças intf'" 
ri ores. V:ejo .esqueletos de pianos de 
todos os tamanhos; introduzo-me na 
estufa de elevada temperatura em que 
são tratadas certas madeiras. 

Passamos á secção de cêpos, fundi.~ 
dos em Curityba -e subindo, ainda, na 
fabrica, c.ertos tratamentos de apuro. 
Alguns estão como vieram da fundi
cção; outros já têm, perfurados pela 
machina, os orifícios das cravelhas; 
outros estão sendo encordoados. 

Cada vez vou encontrando os pia
nos num estado menos perfeito de aca
bamento; é a genese em sentido inver
so ... 

Outra sala. Nesta são fabricados os 
teclados com os respectivos jogos de 
martellos; primitivamente é uma peça 
unica, de madeira, que recebe, ant.es, 
todos os contornos, na machina, ·afim 
de constituir-se, emfim, em teclas se
paradas. 

Ao ar livre, num terreno annexo á 

fabrica, estão os depositas de madei
ra; grandes pilhas de imbuya cuidado
samente escolhida, ficam alli varios 
annos a seccar, antes de serem utiliza'
das na construcção dos lindos instru
mentos - incomparav,eis em seu re
vestimento exterior~ tão bons como os 
melhores, no que diz respeito ao me
chanismo e sonoridade. 

Actualmente a fabrica "Essenfelder" 
está soffrendo as consequencias da cri
se geral. A producção está reduzida, 
inumeros operarias foram dispensa
dos. Entretanto a sua propaganda !em 
augmentado sempre. Já ha dois saloes

1 no paiz, com o nome de "Essenfelder' 
e servidos pelos pianos paranaenses: 
no Rio e em Porto-Alegre . Até na lon
gínqua capital do e~;ado de Goy~z- ha 
pianos "Essenfelder em expostçao ... 

A fabrica "Essenfelder" foi fundada 
na Republica Argentina, em 1890; ~a 
trinta annos, porem, passou a funcciO
nar no Brasil, sendo que ha 26 annos 
no Paraná. Ahi teve e lia o seu grande 
surto. Os homens que estão hoje á sua 
frente são nascidos no Brasil. Não é 
uma industria de hontem; não é a in
dustria de uma unica geração. 

Sahindo do estabelecimento da Ave
nida João Gualberto vinha commigo a 
satisfacçãb de ter visto alguma coisa 
solida e grandiosa, que afagava doce
mente essa bôa e irreductivel pontinha 
de orgulho nacionalista que todos te
mos no coração, máu-grado tantas des
illusões ... 

Luiz Heitor 

* 
O RETRATO DE LUCIANO GALLET 

NA A. B. M. 

No dia 30 de Janeiro reuniram-se os 
directores da Associação Brasileira de 
Musica e alguns amigos na séde dessa 
Associação afim de assistirem á ceri
monia singela e tocante da inaugura
ção de um grande retrato de Luciano 
Gallet naquelle recinto tão cheio de 
suas recordações e do éco explendido 
das suas ultimas actividades. F aliou na 
occasião o Prof. Octavio Bevilacqua, 
Presidente da A. B. M., que disse as 
seguintes palavras: · 
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"O motivo que hoje nos congrega nes
te recinto onde se procura hlibitual
mente, trabalhar um pouco, com sim
plicidade, mas com efficiencia, falia
nos particularmente ao coração: inau
gurando o retrato de Luciano Gallet, 
cuja figurli de companheiro ainda se 
não afastou um só momento de nossas 
reumoes, nós não o fazemos como 
uma homenagem ao seu mérito de crea
dor e animador desta Ass·ociação; mas, 
sim, como uma expansão de saudade, 
como lembrança para outros que de 
perto não o conheceram e que terão 
nesta phot•ographia um thema para in~ 
dagações de onde surgirão exemplos 
muito proveitosos, para si proprios e 
para nós, como associação. 

Este trabalho que Nicolas teve a 
gentileza captivante de nos offerecer 
hade nos provocar sempre as melho~ 
res recordações e porque a tristeza é 
inimiga ·da acção e nós queremos hon
rar o amigo cabido em plena activida
de profícua, traçamos de singela ceri
monia uma festa de alta significaçã.o 
sentimental, bem de accôrdo com a 
vontade do ex-presidente em um pacto 
de honra, firmado perante a memoria 
do amigo e do artista, para continuar• 
mos a trabalhar, e cada vez mais, pela 
arte brasileira. 

Que as nossas reuniões, ag.ora ainda 
melhor amparadas pela presença de 
tão sy~pathica figura, continuem a .s~r 
não um desperdício de tempo e achvl
dade com discussões de bobagem e 
cerimonias inuteis, mas uma conversa, 
animada do melhor espírito, em que 
cada um consulte a-os outros sobre o 
resultado de sua contribuição neste ou 
naquelle campo, conforme os planos 
preestabelecidos. Esta será a melhor 
maneira bem sabemos, de cultuar a 
memori~ de amigos da especie de Lu
ciano Gallet. 

As acÚvidades da A. B. M. em 1931, 
verdadeiramente notaveis para seus re
cursos, serão, com a ajuda da Provi
dencia mais desenvolvidas em 1932: 
- com os concertos e as conferencias 
apparecerá a "Revista da Assoc~ação 
Brasileira de Musica" e será realizado 
o 1 • Congresso Nacional de Musica que 
já está recebendo os melhores apoios. 

- A semente que atiraste a terra gel"-

• 
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minou, caro amigo, e sob tu11.s vil'tas 
se desenvolverá, ao ladq de mUit!ls sau
dades ·e agraQecimentos". 

O retrato f,oi offerecido á Associa
ção pelo conhecido pbotog~apbo qe ar
te Snr . Nicolas Alagemov1tz, socw da 
A. B. M. 

* 
A FANTASTICA E VERIDICA !liSTO• 

RIA DO CRANEO DE HAYDN 
I 

Haydn morreu em Vienna em 31 de 
Março de 1809. 

Alguns dias apoz o seu sepultamen
to, dois dos seus amigos, ~osenbaum e 
Peter, violaram a sua sepultura, e fur
taram secretamente a sua cabeça, com 
0 fito de estudai-a scientificamente, 
inedir a capacidade craneana, _e con
servar o craneo em sua collecçao. Em 
1820 o corpo de Hayc).n foi exbumad~ 
para ser transferido ~ Eisenstadt, e f?I 
.então que se descobnu o caso. D~po1s 
dê longas investigações descobnram• 
se os culpados. Prometteu-se-lbes que 
nenhuma acção judicial, seria toma
da contra elles, se devolvessem o cra
neo; elles assim o prometteram, mas 
em vez do c.raneo de Haydn entreg~~ 
ram á policia o de um rapaz. A poh
cia procedeu então a uma busca em 
seu domicilio, mas a senhora de Ro
senbaum, fingindo estar doente, es~on
deu o craneo a seu lado, no lello. 
Ainda desta vez a policia foi burlada, 
pois que achando um outro craneo na 
casa le~oú-o em triumpho, julgando 
ser ~ de Haydn. Esse é o craneo que 
até hoje repousa ao lado do. corpo de 
Haydn, na egreja de. peregrmaçao de 
Maria'-Eisiedel, em Eisenstadt. O v.e~
dadeiro craneo foi passado de famdia 
para familia como herança, até que em 
1895, chegou ás mãos dos i~mãos. Ro
kitansky, que o offereceram .a ~ocied_a
de Musical de Vienna. F01 so entao 
que o Professor Tand~er, . do Hospitfll 
da Universidade, de VIenna, estpdpu o 
craneo· e chegou á conclusão que esse 
é que' ·era o verdadeiro craneo de 
Haydn. 

o CENTEN4\RIO DE GOETHE EM 
CURITYBA 

O centenario do Goethe f<>i comme
morado, em Curityba, com va.rias so~ 
lemnidades nas quaes a mus1ca teve 
larga parte . 

A mais imponente dessas commemo-
rai;ões foi, sem duvida, o festival ~r
ganizado pela "Verein De~tscber San
gerbund", que . compreendia, alem de 
duas conferencia~ sobre o magno poe
ta a reCitação de trechos de suas obras 
e 'algumas paginas musicaes de S~hu
bert, Himmel, Eberwein e Seuberh~?h, 
sobre poesias de Go~the (sendo. vanas 
para córos masculmos), termmando 
com a "ouverture de Egmont, de Bee-
thoven. 

Na Universidade o Dr. Pamperrien, 
Oonsul da Allemanha, realizou uma 
conferencia e no Theatro Guayra o 
"Centro Ac.ademico de Direito" pro
moveu um festival em cujo program
ma. estavam inscriptos, entre larga par
te musical, dois quartetos de Schubert. 

* INSTITUTO DE MUSICA DO 
PARANA' 

Inaugurou-se em Fevere~ro •. magni
ficamente insta!ladl(} na pnncipal rua 
da ·capital paranaense, o Instituto de 
Musica do Paraná, que obedece á 
orientação dos profs. Raul Mensing e 
Ludovico Seyer. Fica assim Curityba 
dotada de mais um estabelecimento de 
educação musical, no qual ~erão ~i
nistrados ensinamentos de: pian?, VI?
lino violoncello flauta, canto, h1stona 
da :Uusica esth~tica musical, acustica, 
pedagogia' musical e língua italiana. 

* O PAPEL CULTURAL DOS 
CINEMAS ... 

O melhor cinema de Curityba an
nunciava nos seguintes termos, estam
pados elll termos garrafaes em tod?s 
os jornaes o seu . progralllma do dia 
22 de MarÇo, com o film "I Pagliacci".: 

"Hoje, com a apresentação do p_rx
meiro film-opera, a Empreza reahza 
uma soirée em bomenage~ ao 1 • ce~
tenario do immortal mus1co allemao 
Goethe"... .. 

t· 
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E D I c , 

MUSICAS 

SONATA per Organo di Hen
rique Oswald. 122.107 (A) 
Lire 20. - 1931, G. Ricor:r 
di & C. Editori, Milano. 

Nas numerosíssimas peças para or
gão, antigas e modernas, que enchem 
os tres grossos volu(mes publicados 
por Gauss, muito poucas se compa
ram, em difficuldades technicas, com 
a Sonata para Orgão de Henrique Os
wald. O mestre brasileiro que, alem, 
da composição, dominava superior
mente o piano, exige do organista pas
sagens e oitavas que, no, piano, são 
essencialmente mais faceis, porque o 
pianista não só não tem figuras melo
dicas a executar com os pés, mas tão 
pouco precisa dividir suas attenções 
entre a musica e a escolha de· jogos 
("registros"), sem a qual o orgão, den
tro de poucos minutos, se tornaria 
monotono. 

A Sonata para Orgão, de Henrique 
Oswald, enchendo 23 paginas, tem as 
tres partes habituaes: Allegro modera

- -t4, ~alternando com Andante (3/4), -
Adagio (4/4),- Allegro (2/4). 

Logo a primeira parte faz ver em 
Henrique Oswald o Grieg brasileiro, a 
quem basta um singelo pensamento 
musical, por curto que seja, para 
apresentai-o sob aspectos. sempre no
vos, nas modulações mais variadas e 
de crescente expressão . O primeiro 
thema, aliás, não é nada commum: ele
vando-se em suaves passos melodiosos 
de segunda, recebe, ao alto, um accen
to especial pelo intervallo da terceira, 
descendo em seguida .e limitando-se 
de novo a passo.s de segunda; o rythmo 
é avivado por notas syncopadas. O 
baixo continuo, prolongado por mui
tos compassos, é interrompid'o' regu~ 
larmente, na nota mais fraca do com-

õ E s 

passo, por descidas á dominante, evi
tando assim a monotonia e favorecen
do o andamenflo,. 

E' excusado dizer que o grande 
mestre não se contenta com a apre
sentação variada do thema; escolhe
lhe pequeninas partes que, por sua 
vez, faz brilharem sob os aspectos 
mais differentes, até que, em lindo 
coniraste com '0 primeiro, appareça um 
novo thema, cuja doçura é sublinhada 
pelo uso constante da terceira, sendo 
confiado ao contraponto o papel de 
dar a toda a phrase vida mascula. O 
m'ovimento, em breve, não se limÜa a 
notas syncopadas, mas substitue as 
seminimas e colcheias. por quialteras, 
com extenso crescendo até o pomposo 
ff, depois do qual reapparece o pri
meiro thema . Ambos 10-s themas prepa
ram o grandioso final que, com rall. 
molto, requer o maximo de força e 
brilho que ,o, orgão pode dar. 

O Adagio, muito expressivo - em 
dó menor contra o dó maior da 1•. 
e da 3• parte - tem a classica forma 
da fnga, com um tríplice desenvolvi
mento do thema que, a 3" vez, appare
ce em linda 3 artística imitação cer
l'ada. E' nesta parte, em que Oswald 
poz toda a sua aln1a de artista de es
col e de S'onhador mystico. 

A terceira parte, movimentada, con
firma a impressão do Grieg brasilei
ro. Basta-lhe um nada, a este Nlara• 
vilhoso mestre que era Henrique Os
wald, para prender a attenção do ou
vinte e fazel-o admirar o que se pó
de fazer com motivo de tod1o despre
tencioso. E' dispensado dizer que a 
singeleza do thema dá ensejo ao com
positor, a ·accentuaP-lhe as formas ry
thmicas com contrapont,os de crescen
te vivacidade que preparam 0 bello ef-

' 
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feito do forte que inicia a volta ao 
primeiro tempo. com a passagem do 
thema - mais tarde - para o baixo. 

Resurge, então, em trajes fliO·vos, mas 
inconfundível, o thema do Adagio, não 
levando muito tempo até o appareci
mento de mais um conhecido: o 1• 
thema da primeira parte, o Allegro 
mod., servindo toda esta riqueza the
matica para levar a Sonata a seu gran
dioso final, em que os pés, em semi· 
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colcheias, tem que percorrer toda a ex
tensão da pedaleira, contrastando com 
os accordes cheios das mãos nos dois 
teclados do orgão, em helio a1Zargando 
que termina com o fff do i'nstrument()Lo 
rei. 

A obra honra seu autor, e este o 
paiz que o conta entre as suas mais 
altas glorias musicaes. 

Frei Pedro Sinzig, O. F. M. 

RAP H IA 
Aqui, nesta secçã,Q., se cuidará das manifestações musicaes artísticas re

gistradas mecanicamente. E' este, pois, o canto da revista destinado ao phonographo e ao r adio. 

Pensamos não ser mais tempo de se discutir o vaio·r de taes recursos, 
a influencia que elles pódem ter nas novas directrizes da arte musical. Esta 
influencia já se faz sentir de modo bem patente e só nos resta recebei-a de cara 
alegre. Sim, porque a cara feia, além de inutil, está nos parecendo injustifi
cavel. Aquillo a que, com certo desdém, se chama musica mecanica ( ?) está 
destinado a reformar todo o aspecto da actividade musical para o futuro. Este 
movimento "rien ne l'arrêtera pas". Todas as resistencias serão fatalmente vencidas. 

As victimas, innocentes talvez, da eclosão e do. rapido desenvolvimento 
que vae tomando a technica Cile gravação e radio-diffusão hão de receber, de 
certo, a computação com o proporci<onal augmento de publico. 

Bem sabemos que alguns problemas ainda não tiveram solução acceita- ..-
vel, entre estes o do alto-fallante, por exempl,o, que ainda nos dá timbres com ... 
p}etamente desfigurados. O desequilíbrio de intensidade nas gravações de gran-
des conjunctos, velando partes que deveriam ser destacadas ou simplesmente 
ouvidas é outra falha, tambem, ainda a lamentar. Dia a dia, porém, as cousas 
vãe melhorando, devendo estar proxima a correcção necessaria. 

Emquanto isto, é verdade, o commercio dá ao caso um aspecto anti
pathico transformando taes creações do genio humano em objecto de supplicio, 
mesmo (ou principalmente?) para os seus maiores admiradores. 

Quem terá ouvido bastante insensivel para supportar, com a pacien
cia e resignação necessarias, 10· atroar constante de que somos victimas quoti
dianamente, ás vezes na hora de mais intenso labor ou nos momentos de re'
pouso, quando seria para desejar um ambiente menos "musical"? De mistura 
com sólo delicioso 'ou trecho symphonico magnífico lá vem o fox banal, a mo
dinha banalissima, o tango argentino infecto, tudo isto em nome de propaganda 
de Folk-Iore! Como se não pudesse haver escolh;. e bôa dosagem tambem no 
folk-Iore ... Na maioria dos casos o repertorio melhor é, mesmo, banido, Gomo 
recheio, Já vêm os indefectíveis annuncios do radio, que não se insinuam como 
seria sensato, mas procuram ferir o ouvido do cliente, despertando nelle pro
fundo rancôr contra a pomada apregoada. 



, 

7 

trouxe para a musica brasileira um langôr novo, uma vivacidade sympathica, 
expressão da alma carioca de bôa vida e bôa companhia, recatada, affectiva 
e alegre, com uma ponta de sentimentalismo facil, qualidades essas quasi sem
pre ausentes da musica carnavalesca actual, tornada grosseira e artificial pela 
industrialização da producção, e que deixou de ser popular para ser muita vez 
canalha e malsã. Veja-se como, nessa musica, que infelizmente tem accesso 
nas famílias, por falta de policia, a cada passo se allude, doentiamente a "or
gia" e a "malandragem". . . Ora, nenhum europeo culto confundiria as can
çonetas de cabaret e de revistas com verdadeira musica popular, manando em 
inteira pureza, saude e naturalidade, da alma nacional. .. Em Nazareth, os acha
dos expressivos, os engenhosos e entretanto expontaneos arabescos tão pessoaes, 
tão saborosos e perfumados, as intenções dum symphonismo primitivo, mas forte
mente dynamico, que tornam alguns dos seus tangos em verdadeiras obras de 
arte, contrastam com a escripta pianistica tão propria e tão efficaz das serena
tas (Apanhei-te, cavaquinho" "Ameno Resedá") . Não ha esquecer o "Bregei
ro", um pos mais bellos tangos, e o primeiro e maior successo de Nazareth, 
que abriu uma esteira de volupia em nossa, musica d esalão, tão dura e tão 
inhabil até então, com os Aurelio Cavalcanti; o mysterioso "Digo", verdadeiro 
poêma, simplorio e emphatico; "Bambino", dum brasileirismo flagrante; "Tu
runa", que ides ouvir, de uma audacia in crivei, no seu geito de imitação ru
dimentar; o elegante "Favorito" (que o jovem e brilhante pianista Arnaldo 
Estrella tambem interpretará para nós); os symphonicos (no sentido de con
terem timbres orchestraes implícitos), "Escovado", "Nenê", "Carioca" e so
bretudo "Labyrintho", em que ha um interessante contraponto violoneiro ab-
solutamente in vulgar. 

(0 Snr. Arnaldo Estrella executa "Favorito" •e "Turuna"). 
O merito maior de Nazareth, comparado com os demais composito

res de musica popular, é o de ter tentado uma {ór1.ma nova, intencional, arte 
portanto, arte primaria, porem arte, enquanto que os demais, um Pixingui
nha, um Donga, tão interessantes, são expressão directa da alma popular. Naza
reth, anda desdenhado pelo publico voluvel que acompanha as modas; o tem
po, entanto, est-ou certo, confirmará o julgamento compartilhado com Villa
Lobos, Mario de Andrade, o saudoso Luciano Gallet, de que sua obra ficará 
como irrecusavel monumento duma humilde existencia de privilegiado pre
cursor da musica brasileira. 

Logo após, ALBERTO NEPOMUCENO, artista delicado e intelligente, 
venceu uma decisiva batalha: ·a do canto em língua portugueza. Os velhos admi
radores do bel-canto no idioma gentile, tão musicai effectivamente, não podiam 
comprehender que se cantasse em língua que se podia entender, com expres
sões e accentos a nós familiares. Essa opposição, ridícula em qualquer outra 
terra, foi violenta, e só a pertinacia de Nepomuceno poude vencei-a. 

Hoje, nossa rude linguagem canta nos concertos, nos theatros, e já 
a deixam em paz! ... Como creador, Nepomuceno, como Francisco Braga, outro 
nobre artista, revestiu ~hemas brasileiros, carinhosa e sabiamente, em roupa
gens sumptuosas, mas madequadas, wagnerianas, e de Massenet e de Saint
Saens. Com a sua "Série Brasileira", para orchestra, Nepomuceno fez obra 
duravel, graciosa, equilibrada, cheia dum tenue, mas penetrante perfume de 
brasile.irismo, repassada dum pittoresco moderado e poetico. O "Intermezzo", 
da suzte, tem a frescura, a transparencia schubertiana; "A' sésta na rêde", 
embala em engenhoso rythmo uma cantiga de rimas vinda, em toda pureza, 
dum calor de saudade do Nordeste natal. A fórma, entretanto, é insufficien
t·emente nossa, mais longe de nossa expressão expontanea de raça jovem e 
barbara, do que a creada por alguns moços de hoje. Essa pagina, porem, ficará 
demarcando o primeiro período da conquista, ao lado de producções de FRAN-




