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Caderno de Cr6nicas De Arte 

A Gazeta - Florian6polis-SC 

Transcri9do e organizaCdo: 
Mirceル  To 

Os textos transcritos a seguir encontram-se todos no jornal catarinense A Gazeta, 

entre os anos de 1934 (ano de sua funda9 ao) at6 1939, com exce9谷o de um texto de 

Sebastio Vieira acoplado a este conjunto, mas que nao leva o titulo De Arte. Integra 

este caderno por ter sido escrito por quem foi e por se tratar de um texto de crtica 

musical que se encaixa no perfil daqueles que integram a cole9ao de textos De Arte. 

Constam tamb6m, no final deste volume, os anexos anunciados no decorrer do volume 

I. 

A transcri9ao foi iniciada em 2002 durante a elabora9ao de um projeto de 

pesquisa voltada para o cenrio musical florianopolitano da primeira metade do s6culo 

XX. Naquele momento, optei por uma atualiza9乞o da grafia, adaptando a escritura das 

palavras ao portugues atual. O sacrificio da escrita de 6 poca (muito rica, a meu ver) se 

deu devido ao m6todo de transcri9乞o utilizado: grava9ao seguida de transcri9谷o. Tal 

metodologia diminuiu o tempo de arquivo e adiantou o inicio do processo de anlise dos 

textos.A transcri戸o (audi9ao das fitas e digita9ao), foram acrescidas uma s6rie de notas 

de rodap6 com o intuito de orientar a fase seguinte. De maneira geral, tais anota96es no 

foram preservadas nesta versao final, tendo em vista que tratavam de quest6es 

especificas e nem sempre relevantes ou condizentes com a id6ia de organiza9ao deste 

material, que 6 a publica9乞o de fontes - at6 entao in6ditas - interessantes a 

pesquisadores voltados para a hist6ria da cultura artistica naquele momento em Santa 

Catarina. Algumas poucas notas foram mantidas, sempre que consideradas relevantes 

para a compreensao ou enriquecimento daquele texto ao qual estao vinculadas. A maior 

parte das referencias a outros textos se encontra, por6m, no interior do primeiro volume 

deste trabalho, onde procuro analisar a constitui9ao do gosto musical de um certo grupo 

ao qual estes textos pareciam estar endere9ados. 

A coluna De Arte foi iniciada por Joao Barbosa tao logo publicou-se o primeiro 

exemplar d'A Gazeta e alternada, basicamente, entre este e Sebastiao Vieira. Seis 

cr6nicas foram escritas por um terceiro cronista, Mimoso Ruiz entre agosto de 1938 e 

abril de 1939. Esteh ltimo era especialista em teatro e acabou por enfatizar a arte cenica 

em seus escritos, diferente dos outros dois cronistas, centrados na msica em grande 
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parte de seus trabalhos. A coluna era especializada em assuntos musicais e seus 

principais escreventes - Barbosa e Vieira - msicos respeitados na cidade. Os textos 

objetivavam, de forma geral, relatar os acontecimentos musicais frequentados por um 

setor especifico da popula9乞o, bem como criticar a ausencia e carencia destes. 

A sele頭o dos textos se deu a partir da identifica9ao de um ou mais dos seguintes 

elementos: a) Presen9a do slogan De Arte (ver capa deste caderno); b) Textos que 

integraram parte de alguma discuss乞o suscitada pela Coluna De Arte; c) Autoria de um 

dos dois escritores~ Joao Barbosa e Sebastiao Vieira. Uma s6rie de textos do terceiro 

cronista, Mimoso Ruiz, foi escrita simultaneamente aos textos De Arte. S6 entraram, 

deste autor, aqueles que continham o emblema De Arte. Todas as colunas esto 

acompanhadas de um cabe9alho com data, titulo da coluna (presen9a ou nao do slogan 

De Arte) e nome do redator (autor) do texto, e numeradas de acordo com uma ordem 

cronol6gica de publicaao. Os textos correspondentes aos nmeros 22-3, 25, 27, 84-5, 

88, 90, 99, 102, 139, 187-92 deste caderno foram transcritos parcialmente ou n乞o foram 

simplesmente devido ao fato de conterem an自lises repetitivas e prolixas (extremamente 

longas), em grande parte tratando de apresenta96es teatrais, pouco relevantes no 

contexto deste trabalho. 

Por h ltimo,6 valido ressaltar que tal produ9ao constitui senao a principal, uma 

das principais fontes no que diz respeito ao cenario artistico-musical catarinense do 

perodo. A confec9ao deste volume contribui, portanto, muito mais ao acesso de outros 

pesquisadores interessados no tema, do que propriamente a estrutura deste trabalho, 

tendo em vista que, durante a leitura, o leitor nao 6 remetido, necessariamente,a s 

vers6es integrais, pois as cita96es incorporadas ao texto sao, em certa medida, 

suficientes. 
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A Gazeta' 
1. 
16/08/1934 
（万んnaDe Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

O eximio musicista conterrneo Jodo M Barbosa assegura-nos uma colaboraぐdo 

permanente "De Arte”一mlIsica e teatro. Seus in"meros triunfos artsticos escusam-nos 

de uma supdグlua apresenta9do ao p"blico Barriga Verde. 

Esta marcada para o dia 21 a estr6ia da "Companhia de Com6dias Palmeirim Silva e 

Cecy Medina", que trabalha atualmente em Pelotas. O conjunto artistico que nos 

visitara, vem precedido de vasta reclame. Palmeirim j自 6 nosso velho conhecido. Aqui 

se exibiu com o saudoso Brandao Sobrinho, ha mais de uma dezena de anos. 

Artista de real m6rito, discreto, inteligente, dotado de uma verve excepcional, fara, por 

certo, , as delicias dos habitu6es do velho "Alvaro de Carvalho". Cecy Medina 6 nome 

feito no teatro brasileiro; nao n'a conhecemos, por6m e, por isso nada podemos adiantar. 

Com  "O Feiti9o", uma das melhores produ96es de Oduvaldo Vianna, que servir de 

pe9a da estr6ia, os admiradores do teatro vao ter oportunidade de ver algo que n谷o seja 

da esp6cie de grupos e duos mambembes que seguidamente aqui aportam, fazendo 

estardalha9os e ilaqueando a boa f da nossa gente, com aplausos e elogios imerecidos. 

Florian6polis ja viu o que hh e houve de bom na arte cenica: Chavy, Froes, 

Comenndadores Mattos, e Campos, Itlia Fausto, Lucilia Peres, Cremilda de Oliveira, 

Doutor Cristiano de Souza, Alexandre Azevedo, Antnio Serra, e tantos que deixaram 

nome inesquecivel e outros que ainda recebem consagra96es das plat6ias portuguesas e 

brasileiras. 

Vamos reviver os saudosos tempos e praza aos c6us Palmeirim seja correspondido pelo 

nosso publico, pelo que 6 e pelo que vale. 

1 E valido lembrar que A Gazeta apresentava, durante este perodo, uma s6rie de outras colunas didrias. 
Uma delas intitulava-se A戸o Integralista, e era, por vezes, transcrita do Correio da Manhd. 
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2. 
17/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Em mat6ria de arte a nossa capital 6 uma mis6ria franciscana. Todas as iniciativas ficam 

em projeto, quase sempre por falta de estimulo daqueles que podem e devem auxilia-las, 

ampara-las e incentiva-las. E simplesmente lastim自vel. Ha quantos anos Florian6polis 

nao merece a honra de uma visita de qualquer companhia de operetas, com6dias ou 

revistas? Desde 1927, quando por aqui passou a companhia Clara Weiss, nada mais 

tivemos que nos desse uma id6ia de teatro. Agora regozij自vamo-nos e antegoz自vamos 

com a gra9a de Palmeirin, Jorge Diniz e outros. Ilusao! Nao teremos mais a estria a 21. 

A Companhia adiou, mais uma vez, sine die, a sua apresenta9ao ao nosso publico. Qual 

a causa? Exiguidade de assinaturas ou o sucesso extraordinario alcan9ado nas plagas 

gachas? Que falem os senhores empresrios... 
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3. 
18/08/1934 
（万luna De Al・le 
Redator Joをo M. Barbosa 

Quem inventou a bateria do jazz-band 

Ha tempos, vi alhures, que o jazz-band teve sua origem na Am6rica do Norte. 

Entretanto, estou certo de que, pelo menos a bateria foi idealizada e executada em 

primeira mをo na nossa muito cara Florian6polis. Isso foi la pelo ano da graa de 1883. 

Naquelas eras, as artes mereciam dos nossos mo9os e da nossa sociedade o maior dos 

carinhos dispensados a s coisas sublimes. 

Nao havia "filho de familia", pobre, remediado ou abastado que, tをo logo atingisse os 

quinze anos, nao quisesse cultuar Euterpe ingressando numa "Banda de Msica": era 

condi9ao sine qua para desfrutar certo conceito social. Na "Comercial", Anastcio da 

Silveira, Andr e Fernando Wendhausen, Francisco, Max, e Ant6nio Fryesleben, e 

tantos outros, davam seu prestimoso concurso em prol do bom nome da "sociedade". Na 

"Trajano", tornara-se elemento de destaque o Branco, um dos mais acirrados torcedores 

e dos msicos mais entusiastas. Isso foi lh por 1883, como diziamos. Um grande prlio 

artstico iria se ferir na Prociss谷o de Passos. A "Comercial", a "Liga", a "Trajano", 

"Banda do 25", a "Farinha", a "Nossa Senhora da Lapa" entre outras executariam as 

mais escolhidas marchas religiosas "dos seus variados repert6rios". Horas antes da 

prociss乞o o mestre Penedo, de saudosa mem6ria recebeu a contristadora notcia de que o 

prateleiro adoecera. E agora? Substituir o msico? Impossivel, O repert6rio era de muita 

responsabilidade. 
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4. 
20/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joo M. Barbosa 

E decorrido precisamente um ano. Nessa 6 poca era encenado "O Guarany", do 

inolvidvel Carlos Gomes, pela primeira vez feito o papel de "Ceci" por um artista 

brasileiro, senhora Bid Sayao. Encontr自vamo-nos, ent乞o, na capital da Republica e nos 

foi proporcionada a oportunidade de constatar o quanto no Rio se 6 brasileiro, sem o 

revestimento de um nacionalismo berrante e ridiculo. O meio artistico brasileiro, em 

regozijo pelo grande acontecimento, animou-se e projetou, efetuando, uma grande 

manifesta9ao a Bidu Sayao. Passado o segundo ato, vem a cena a senhora Antonieta de 

Souza, professora do Instituto Nacional de M丘sica que, ao inv6s de enaltecer os m6ritos 

de nossa patrcia, desencadeia na mais ridcula descompostura aos artistas estrangeiros. 

A platia carioca prorrompe em formidvel pateada a insultadora. O Municipal, em 

peso, protesta contra a indelicadeza do gesto de senhora Antonieta de Souza, que 

atingira, o seu despeito, gigli, Claudia Muzzio, Marinuzi e toda a brilhante corte de 

artistas mundiais que faziam uma temporada no Rio e que assombrara a assistncia mais 

seleta do nosso maior teatro ha muito n谷o visitado por valores como aquele. Essa 

reminiscencia vem-nos a prop6sito de uma cr6nica de Arthur Imbassahy, apreciando a 

representa9ao da 6 pera Maria Thudor, de Carlos Gomes, na inaugura9ao,a 15 do 

corrente, na temporada lirica oficial. Assim se exprime o grande crtico: 

"De todo o grupo, s6 a senhora Antonieta de Souza se mostrou infelicissima na 

interpreta9乞o da Giovanna, que lhe coube dar vida na cena. Parece que todas as 

qualidades que deve possuir uma artista lirica conspiraram contra o e xito do papel 

abandonando cruelmente a cantora. A voz era desigual, de timbre nada simptico, de 

emissao dificil. Para mais agravar-lhe a situa9ao, desde o inicio precaria, apresentou-se 

mal caracterizada, tinha a gesticula9ao acanhada e as atitudes foradas. 

Enfim, a nossa patricia nao se saiu bem e por pouco que nao comprometeu seus 

companheiros. Dai, as manifesta96es de desagrado, embora alegres e pacIficas, com que 

o publico recebeu o desempenho de sua parte". Mais uma vez a plat6ia do municipal 

repudia a senhora Antonieta de Souza e, com uma significativa manifesta9ao, indica-lhe 

o caminho a seguir: "Recolher-se a sua insignificancia". 
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5. 
21/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Sou um dos que pensam que em mat6ria de arte n谷o se admite regionalismo piegas. 

Obra de mrito parece-me ser destacar os valores que possuimos sem, entretanto, 

procurarmos empanar, com injusti9as, briga de outros que n乞o sejam nossos.E o que 

faremos nesta sessao: tomar conhecidos os artistas catarinenses focalizando suas 

personalidades tais quais sao. Entre elas 6 justo destacar a figura extraordin自ria de 

Alvaro Souza,2 um mestre admir自vel, dono de rara e invulgar cultura da arte musical, 

tratadista abalizado, compositor de excepcional verve, enfim, o mestre dos mestres 

barriga-verde. Quem da gera9乞o nova o conhece? Talvez nem duas dezenas dos nossos 

msicos. Alvaro Souza, sem dvida, uma das maiores mentalidades artisticas 

brasileiras, vive ignorado, arredio j自  descreu das nossas possibilidades. Com  a funda9o 

do "Club Musical", alguns amigos foram arranca-lo a quietude em que vive, para faz - 

lo presidente de honra da agremia9ao. E, o mestre querido, ainda crente no esfor9o dos 

seus discpulos e admiradores, veio apresentar a nossa gente trabalhos que, sem favor, 

podem figurar nos mais selecionados programas de msica. As maravilhosas produ96es 

do grande msico, ficam aguardando as aprecia96es que nos venham de fora! Alvaro 

Souza, n谷o 6 ainda, infelizmente, cabotino. E, por isso, continuara a ser ignorado. 

2 Uma composi9ao intitulada A voz da arte de autoria de Alvaro Souza 6 analisada no terceiro capitulo 
deste trabalho. Consta tamb6m no primeiro volume (anexos), uma rela9ao das obras do compositor. 

7 



6. 
22/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

O meio artistico feminino de Florianpolis 6 , talvez, muito mais desenvolvido do que se 

sup6e. Dele uma pleiade de valores nossos, aos quais nao se oferecem oportunidade de 

serem ouvidos, far em qualquer meio figura condigna como artistas destacadas. 

Continuando na rota tra9ada vimos hoje, chamar o interesse de nosso p丘blico para uma 

musicista de sele9ao. Trata-se da senhora Olga da Silva Richter, artista do teclado, 

dotada de irrepreensivel t6cnica a par de invulgar poder interpretativo, e senhora de 

todos os segredos da arte maravilhosa. A ilustre dama teve todos os seus estudos feitos 

aqui mesmo. As li96es de tdcnica foram ministradas pela excelentssima professora 

Adelaide Gama D'E9a, que logo de pronto divisou na aluna grande aptidao. Era ainda 

nossa patricia muito jovem e ja, com raro brilho interpretava as mais dificeis partituras. 

Depois recebeu as luminosas prele96es do grande Alvaro Souza, ingressando nos 

transcendentes estudos de teoria, nos quais se conduziu com brilhantismo. 

Excessivamente modesta, raras vezes exibiu-se em p丘blico. Praza a Deus que os 

cultores da msica, dirigentes do "Club Musical", consigam arrancar do seu silencio a 

grande pianista para que possa receber a consagra9ao merecida que os amantes da arte 

saberao prestar. 
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7. 
23/08/1934 
（万んna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Folgamos registrar o interesse pela intensifica9ao no sentido de tomar conhecido o que 

6nosso. N6s, sem vaidade afirmamos, sempre nos batemos por tal, nao s6 na imprensa, 

como de toda forma, apesar de vermos seguidamente esboroar-se nosso esfor9o no 

indiferentismo irritante da nossa gente. Agora vem-nos a notcia de que a "S. M. Amor 

Arte" prepara uma audi9ao publica de composi96es catarinenses, id6ia de grande 

alcance merecedora de aplausos dos quais esta se9ao ser自  eco. 

Epreciso, por6m, os nossos msicos corresponderem o esfor9o dos promotores do 

certame enviando-lhe seus trabalhos. Estamos na hora H do bairrismo artistico 

justificado e aceitavel. 
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8. 
24/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Para Domingo est marcada uma retreta da "For9a P丘blica", com o magnifico 

programa, do qual destacamos as fantasias de "La fuerza dei destino, Luiza Mller, de 

Verdi e Lohengrem de Wagner. Oportunamente diremos algo sobre o importante 

concerto. 

No mesmo dia, ao lado da Coluna De Arte, encontra-se o seguinte texto, em 

resposta h quele do dia 18/08/1934: 

のem inventou o jazz-band 

Li, com muito prazer, a espirituosa cr6nica, sob o titulo acima, da lavra do meu 

estimado conterraneo quase xard Joo M. Barbosa estampado no nmero tres da gazeta 

de 18 do corrente. Mas... naqueles saudosos tempos nao existia o meu amigo Jo谷o M 

Barbosa, que s6 veio neste mundo no dia 06 de setembro de 1896, sen谷o me falha a 

memoria. 

Quem rabisca estas linhas 6 um contemporaneo do velho Branco, glorioso inventor da 

bateria do jazz-band, e seu condiscipulo no antigo col6gio do professor Jos6 Maria 

Branco, a rua Presidente Coutinho no ano de 1879. Nessa poca no antigo Desterro, 

onde a vida era mais fcil do que hoje, existiam as bandas musicais Trajano, Comercial, 

Quebra-quilos, e outra afinadissima de cor preta cujo nome nきo tenho em mem6ria. A 

c6lebre banda da Farinha existiu posteriormente nos anos 1898 a 1893 [1893 a 1898]; e 

a do 25。  Batalhao de Infantaria, foi criada ap6s a proclama9ao da rep丘blica com a 

organiza9谷o desse corpo do ex6rcito da qual foi mestre o saudoso Santos Barbosa. Ha 

equvoco da parte do meu cronista Barbosa, em afirmar que as bandas da Farinha e do 

25。  Batalh乞o, tomaram parte no pr6lio, em 1883, na tradicional Procissao de Passos, 

quando elas nao existiam. No ano de 1883, tocava caixa ou tarola, na banda Trajano, o 

amigo Pedro Campos, irmao do velho Branco, tomando-se c6lebre pela prodigiosa 

agilidade com que manejava as baquetas, fazendo harmoniosos solos para g自udio dos 

apreciadores da pancadaria (salvo seja) daqueles bons tempos. Fazia parte da banda dos 

pretos o Mestre Estelita que tocava ophiclido. Seja dito de passagem que o seu 

instrumento de muita idade estava crivado de furos os quais tapava com cera, para evitar 

o fuga do sopro... 
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E, como diz o amigo Barbosa, naqueles tempos as artes mereciam dos nossos mo9os e 

de nossa sociedade o maior dos carinhos. Tivemos no ano de 1890 a excelente orquestra 

Carlos Gomes, cuja sede social existia a rua Tiradentes, junto ao Tradicional Ponte do 

Vinagre, n乞o esquecendo a orquestra do clube 12 de Agosto que teve existencia 

brilhante naquela poca. Em eras anteriores existiu na antiga cidade de Desterro a 

Banda de M立sica do Batalhao da Guarda Nacional. Era seu comandante o Coronel Jos6 

Maria do Vale, que residia no pr6dio local onde esta instalado hoje o tesouro do Estado. 

As quintas-feiras a noite, a afinada banda ia fazer retretas em frente a casa do 

comandante. AfluIa ao local uma multidao de apreciadores da boa msica. Uma noite, 

ap6s magistral execu9ao de uma pe9a de harmonia, o bombeiro da banda, falecido ha 

poucos anos, dirigiu-se, com a devida licen9a do mestre, ao comandante do batalh乞o, 

que com a famlia ocupava a principal janela do pr6dio, solicitou-lhe licen9a para 

executar no sonoro instrumento uma composi9ao de sua lavra. O comandante, muito 

admirado, indagou do bombeiro: - Que esp6cie de composi9乞o vai entao executar no 

bombo? - Um solo em R menor. ー  Tem licen9a. O bombeiro toma uma pose 

admirvel, contempla a multidao, empunha a maceta e zdz!6 que msica singular! 

Trovoada ao longe. Aproximam-se os trov6es. Trovoada perto. Troa o canhao. Depois, 

bombo em surdina. Povo estupefato ante tamanha revela9ao artistica. Bombo furioso; 

smorzando, pio lento.., allegro... morrendo... O que fez, por6m, vibrar a assist6ncia que 

prorrompeu em aplausos, foi um soberbo pzzicatto, executando com maestria nas 

esticadas cordas do harmonioso instrumento. Espantoso sucesso.E sup6rfluo afirmar 

que o festejado bombeiro recebeu tal ova9ao do povo que assistia a retreta, sendo no dia 

seguinte dispensado do quartel por quinze dias em homenagem aos seus dotes artisticos. 

Esse fato 6 autntico. 

Xisto 
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9. 
25/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Carta aberta ao meu carおsimo e re卑フeitvel amigo Xis切‘ 

"Pelo dedo se conhece o gigante", diz o ad自gio. Nao me foi diflcil conhece-lo apesar do 

pseud6nimo. 

Ao ler o seu "Quem inventou o Jazz-band" na A Gazeta de ontem, enchi-me de prazer 

vendo que a minha desalinhavada cr6nica, despertou interesse e trouxe valioso subsidio 

ahist6ria da msica catarinense apresentando um solista de bombo, talvez o u nico que 

existiu na orbe terrestre. Um reparo tamb6m se imp6e ao meu caro Xisto, o nao ter 

declinado o nome do artista magnifico. Coronel Jos6 Maria Vale foi mais justo, deu-lhe 

15 dias de dispensa do quartel e o meu amigo nem sequer lhe deu a honra de citar-lhe o 

nome. Quanto ao equivoco na situa9ao das bandas da "Farinha" e "25。  Batalhをo", o 

culpado foi o meu informante, pois s6 afirmo sob a minha responsabilidade fatos 

ocorridos de 1905 para ca, poca da minha inicia9ao na msica como "ferrinho" na 

"Banda 13 de Maio", de Sao Francisco, regida pelo saudoso mestre Manoel Teixeira. 

Entretanto, meu muito querido Xisto, sendo um apaixonado pela nossa arte, vou 

historiando tamb6m por depoimento oral. Creio mesmo que nunca nossa terra teve at 

aqui um outro que se interessasse pela nossa hist6ria da msica a qual o meu velho 

ilustre amigo prestar valioso concurso se nao ficar no "Quem inventou o Jazz-band". 

Quanta coisa original e interessante, hoje em segredo, nao viria servir de preciosa 

colabora9ao naquilo por que tanto nos batemos: tomar conhecido o que 6 nosso; 

incentivando os iniciados, enaltecendo os nossos valores e homenageando os que pra 

Deus se foram. Nao pode o carissimo amigo imaginar a grandeza da minha gratido 

pelo esclarecimento que me prestou. O caso 6 que o inventor da "bateria de Jazz"6 o 

respeitavel seu ex-condiscpulo Coronel Campos Jnior, e mais, ser o fato por mim 

contado autentississimo. 
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lo. 
27/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo5o M. Barbosa 

Ja haviamos estabelecido n谷o servir esta se9ao para veicular elogios prematuros e 

antecipados. Estavam no prelo os nossos coment自rios sobre o magnifico e monumental 

concerto da Banda de Musica da For9a P丘blica, quando nos surpreendeu a visita de uma 

comissao composta de membros da caravana estudantil de Ponta Grossa. Tal6 a 

admira9谷o pelos nossos irmaos do Parana que numa demonstra9ao de afeto preterimos 

assunto de grande relev含ncia no meio artstico catarinense e trazemos humilde concurso, 

para que nossa gente corresponda e retribua na altura, as finezas com que sempre nos 

cumulam os irmaos e vizinhos do Norte. Amanha, no tradicional Alvaro de Carvalho os 

estudantes pontagrossenses fazem a sua festa, despretensiosa, mas de grande 

significa9ao. Ao que nos informam a noitada deixar saudades, marcando poca 

destacada nos meios artsticos. Moema Capil, Jos6 Dantas, Jos6 Campos Mello, 

Julinho Meyer, e outros farao as delicias da nossa sociedade. Temos certeza de que o 

nosso publico saber acolher os nossos visitantes como merecem. 
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11. 
28/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A Banda de Msica da Fora P丘blica realizou Domingo, um grande concerto no jardim 

"Oliveira Bello", obedecendo programa caprichosamente organizado e ainda melhor 

executado. A convite todo especial do senhor Coronel Renato Tavares, regeu a guarda 

prova o dileto e prezado amigo maestro Graciliano Pompeu, que soube como sempre 

demonstrar a sua competencia e indiscutivel gosto artstico 

Apesar da deficiencia de harmonia, especialmente, contrabaixos, nosso insigne patrcio 

conduziu com rara felicidade os seus dirigidos. N谷o ha sequer um reparo quantoa 

perfei9きo no desempenho das partituras, quer quanto a regencia impec自vel, quer quanto 

ainterpreta9ao dos executores. 

Praxedes Cunha, o brilhante e inimit自vel clarinetista catarinense, foi simplesmente 

assombroso. Jh nao falamos na perfei9ao da sua t6cnica em "La fuerza dei destino". 

Deslumbrou-nos, empolgou-nos o final de Lohengrin de Wagner, onde o c6lebre 

tremolo fora executado com tal maestria, rigorosamente observados os crescendos e 

decrescendos que, nos deixaram funda e indel6vel impressao, tal a perfectibilidade com 

que foram observados. Nao nos causou surpresa, por6m, pois estamos ha muito 

habituados com Praxedes Cunha, t乞o grande e brilhante msico, como modesto. 

E justo nosso comentario. Graciliano Pompeu 6 bem merecedor do nosso elogio e dos 

nossos aplausos extensivos aos componentes da Banda For9a Publica, "o piano 

catarinense". Impecavel afina9ao, perfeita execu9ao do programa, regencia precisa e 

s6bria, sem macaquea6es e fita foi como se nos apresentou a Banda de Musica da 

For9a Publica no concerto que realizou Domingo. 
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12. 
29/08/1934 
（万んna De Hrte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Realizou-se ontem a s 20 horas, o festival da caravana paranaense. A casa de repleta do 

que de mais raffin' temos na nossa sociedade, foi uma demonstra9ao da simpatia da 

gente catarinense. o programa foi bem executado, sendo justissimo destacar Jos6 

Dantas, o speaker que, com uma gra9a esfuziante, soube trazer a assistencia constante 

hilaridade. A senhorita Moema Capil6 reafirmou os seus dotes de brilhante declamadora 

dizendo com muita clareza e arte. 豆  justo destacar "A sciemcia de caboclo" na qual a 

distinta patricia imprimiu toda a sua alma de artista. Foi uma noitada feliz. Parab6ns aos 

estudantes pontagrossensses. 
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13. 
30/08/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

A apreci自vel cifra de 3 mii 6 a quanto atinge o nmero de msicos brasileiros que, na 

capital da rep立blica, encontram-se na mais extrema penria, em conseqencia da 

introdu9ao dos aparelhos movietone, segundo relatam telegramas publicados no Jornal 

da Manhd de Porto Alegre.E contristadora a noticia sobre a lastimhvel situa9ao dos 

pobres artistas nacionais. 

Senao nos falha a mem6ria, o Dr. Getlio Vargas, como Presidente do Rio Grande do 

Sul ou como Ditador, j自  se interessou pelo assunto, tendo at6 legislado em defesa dos 

nossos artistas. 

No meio musical do Rio 6 sempre citada a lei protecionista denominada Lei Getlio 

Vargas. 

O atual Presidente constitucional da Republica demonstrou o seu grande interesse em 

prol dos musicos brasileiros e procurou aplicar medidas defensivas a classe. 

No Municipal do Rio,6 hoje condi9o essencial a composi9ao das orquestras 

genuinamente brasileiras. Na temporada oficial de 1933, todos os figurantes que 

obedeceram a regencia do extraordinrio Marinuzzi eram msicos do Brasil, de tal valor 

e tal compet6ncia que o genial maestro do Scala abismou-se! 

Artistas nao nos faltam, que si coesos souberem tomar atitudes defensivas dos prprios 

interesses, ter乞o satisfeitas as suas pretens6es, minorando o seu sofrimento 

A unido faz afolでα．  
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14. 
31/08/1934 
（万んnaDeArle 
Redator Joをo M. Barbosa 

Realizar-se-ao na Paulic6a, nos dias 7 e 8 de setembro vindouro, dois grandes concertos 

pelas bandas de msicas reunidas da 3a Brigada de Infantaria do Ex6rcito Nacional, 

obedecendo o conjunto de trezentos componentes a regencia do 2。  Tenente Dante 

Odoacre Corradini. O programa est caprichosamente organizado. O primeiro, no dia 7, 

sera na Pra9a da S6, das 16 e 18 horas, sendo irradiado pela Sociedade de Radio 

Iducadora Paulista "PRAC". O maestro Corradini, com esta, da mais uma vez provas do 

seu interesse e do grande esfor9o em prol da boa msica, e por isso 6 digno e merecedor 

dos nossos maiores enc6mios e sinceros elogios. O alinhavador desta pretensa cr6nica6 

velho companheiro de arte de Dante Corradini e com ele conviveu "na estante" (como 

se dizia na giria) por largos anos e sabe do quanto 6 capaz o colega e a import含ncia dos 

empreendimentos a que se arroja, com resultados sempre felizes. Ld, longe, na tao 

querida Sao Paulo, ira o meu abra9o saudoso e os aplausos que ao distinto regente, 

nestas colunas, manda-lhe o msico provinciano e humilde que sofre a insaciavel sede 

"coisas boas da arte divina".3 

3 Neste trecho o cronista/historiador/artista admite com certo pesar a provincianidade do ambiente em que 
habita. Salienta, por outro lado, implicitamente, aos leitores, a necessidade de levar adiante aqueles ideais 
propostos anteriormente de levar a arte elevada ao cotidiano da cidade, formando um gosto ideal e rico no 
meio ao qual inclui-se a dita sociedade florianopolitana. 
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15. 
01/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Por gentileza de respeit自vel senhora descendente das mais tradicionais familias 

catarinenses, chegou-nos a s maos um programa de um concerto vocal e instrumental 

levado a efeito dia 29 de junho de 1878, pelo "Club Euterpe 4 de Mar9o", a agremia9o 

de escol cujas tradi96es ainda hoje nos sao invocadas pelos nossos ancestrais. 

Era mentor artistico da not自vel sociedade o respeitavel maestro Guitherme Hautz,4 uma 

das maiores mentalidades que nossa Florian6polis acoitou. Liszt, Weber, Beethoven, 

Rossini, Meyerbeer, Verdi, Bellini, Carlos Gomes e Campanna sao os autores que 

figuram no extraordinhrio programa. 

De que educa9乞o artstica, naquelas pocas era dotada Florian6polis! Fa9a-se uma id6ia 

do que nao foi a execu9ao da abertura e introdu9ao da pera "Roberto do Diabo" para 

dois pianos a oito mos, interpretadas pelas senhoras Fanny Baethgen, Maria R. Hautz, 

Brazilissa Pamplona e o acatado mestre Hautz! Contados j tenho 25 anos de msica, 

como profissional, e nao me recordo de ter escutado uma 立  nica vez coisa igual. Como 

devia ser bom ouvir-se um conserto naquelas eras. 

4 Para saber mais sobre este personagem histrico, ver CABRAL, O. R. Histria da MIsica em Santa 
Catarina no sdculo XIX. Florian如ohis, 1951. 
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16. 
03/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Estamos informados de que o "Club Musical" dentro de breves dias reprisara no Teatro 

Alvaro de Carvalho, o concerto que realizou ha pouco no "Lyra". A id6ia 6 de todo 

louvavel, O programa executado organizado com muito esmero, consta entre outros 

nmeros "A voz da arte", solo de flauta de autoria do maestro Alvaro de Souza, que ter 

a interpreta9ao do meu ilustre colega Professor Manoel Cruz. Para julgar o valor da 

pe9a basta o nome do autor. Na personalidade do int6rprete, oportunamente, quando a 

focalizarmos, diremos dos seus grandes m6ritos. 

19 



17. 
04/09/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

O teatro na capital da republica est tomando sensivel e notvel incremento. A 

temporada lirica no Municipal, segundo nos informam os jornais, tem alcan9ado um 

sucesso magnifico. 

A secular "Elixir d'amore", a monumental "Favorita" ha tanto n乞o levadas no Brasil, 

ambas do genial Donizzetti, o rei da melodia, j自  foram representadas, otimamente 

interpretadas plantando marco de uma temporada magnifica. P'ro teatro brasileiro 

intenso 6 um movimento desenvolvido. Viriato Pessoa escreveu para o "Meu Brasil - o 

teatro de hora e meia" a pe9a que as crnicas ser formid自vel, entitulada "Coisinha boa", 

como desempenho de Ismencia Santos, Apoio Corra, Brand谷o Filho, e outros. O 

incomparvel Proc6pio com "Tudo por voce" afirmo classificada a pe9a de elite. Enfim, 

muitos outros teatros em pleno funcionamento ocupados por elencos de destaque. Lendo 

as novas que nos vem do Rio, fic自vamos com a gua na boca! 

Palmeirim, desde 23 de julho, prometia-nos a sua estr6ia. Estamos a matutar sobre a 

nossa pouca sorte e recordavamos os grupos, os duos e at6 as grandes companhias de 

com6dia que fazem de Florian6polis campo de a9ao na hora de falencia, quando 

recebemos a visita do nosso particular amigo Augusto Costa, secretrio e representante 

da Companhia de Com6dias Palmeirim Silva - Cecy Medina, que prazenteiramente nos 

vem dar parte da estria da sua representada, impreterivelmente no dia 7. Satisfez-nos a 

boa nova. Palmeirin vir自  e deixara saudades ao nosso p丘blico. Atd que enfim.. 

Quem espera sempre alcanぐa! 
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18. 
05/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Em 1919, o sorteio militar arrancou-me a pacatez da minha idolatrada Florian6polis, 

atirando-me o bulicio, no torvelinho do monumental Rio de Janeiro. Ao sossego da vida 

ilhoa, onde at6 a gente boemia ento se recolhia a s 10 da noite, numa transi9ao brusca, 

sucedeu-me o barulho estonteante da grande metrpole. Uma noite de S自bado, 

atordoado, sai a procura de um refCigio e embarafustei-me pelo "Trianon", onde 

Leopoldo Fr6es, Gabriela Montane, Carlos Torres, Amalia Capitani, e outros elementos 

destacados do teatro nacional, representavam a interessante com6dia de Abbadie 

Ferreira da Rosa "Longe dos olhos..." Assisti e... "Longe dos olhos..." ficou-me, at 

hoje, perto do cora9ao. A vovozinha (Grabriela Montani), a capa do neto estroina 

(Froes), tem como protegido dialogos magnificos e engra9ados. Agora, decorrido todo 

esse tempo traz-nos Palmeirim "O Feiti9o", obra primorosa de Oduvaldo Vianna, que 

como Abbadie, tem tamb6m uma vovozinha psic6loga que, ao inv6s, de encobrir as 

farras do neto, prop6e-se dar a sua netinha a mais perfeita paz conjugal, por meio de 

certo feiti9o seu conhecido. A com6dia 6 um ros自rio de quiproqu6s engra9adissimos. E 

o feiti9o da vov6 alcan9a efeito seguro, dando a neta, mo9a moderna, e ao marido, rapaz 

tamb6m da moda, a mais perfeita tranqilidade na vida. Bem, muito bem, escolheu 

Palmeirim sua pe9a de estr6ia, que 6 dona de um enredo admir自vel, delicado e fino e 

sobretudo moralissima. O nosso phblico, muito em especial as nossas mo9as e rapazes 

modernos, acertarao se assistirem o 6 timo espetaculo 
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19. 
06/09/1934 
（万んna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Do passado, do presente temos tratado nesta modesta coluna. Do futuro, "a Deus 

pertence", mas com tal a nsia esperamos o dia de amanha que nos intrometemos em 

"seara alheia". 

E, o nosso amanha artistico, promissora 6 a estrdia do grande Palmeirim Silva, artista de 

esc6l, honra do teatro nacional, avesso a conquista de aplausos a custa de chala9as e 

pornografias. Florian6polis deve aplaudir, deve prestar o seu apoio a um grande artista 

nacional. A Palmeirim os meus votos de boas vindas ao meu torro natal e o meu 

afetuoso, abra9o. 
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20. 
08/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Palmeirim estreou ontem com "O feiti9o", magnifica pe9a de Oduvaldo Vianna. 

A Companhia respondeu plenamente a nossa expectativa, dando um desempenho 6 timo 

e cabal a estupenda com6dia. 

Nada mais dificil que destacar-se a atua9ao de qualquer artista, pois todos se 

conduziram otimamente. Palmeirim 6 sempre o mesmo e encarnando o papel de 

Dagoberto, nada fica a dever a quem melhor o tem interpretado. A senhora Cecy 

Medina 6 uma artista completa, parece at6 que nasceu no palco, de tal forma que com 

ele se familiarizou e nele se integrou. Al6m do mais,6 tamb6m musicista. Interpretou o 

papel de Nini t乞o bem como ao piano executou um trecho de "Madame Butterfly". 

Ferreira Leite foi recebido com grande carinho e conquistou funda simpatia da 

assist6ncia fazendo o "Nhonh6" irrepreensivelmente. Sem excessos, com notavel 

naturalidade o nosso patricio conduziu na altura. Lucilia Freire, em "Dona Pimpinha", 

foi magnifica. N谷o quero deixar sem reparo a atua9ao da senhora Julieta D'Almeida, no 

papel de "Dona Mariquinha", que mostrou ao p丘blico seus grandes dotes artsticos, 

fazendo uma caricata "comme ii faut". Foi uma noitada magnifica. Estranhamos que a 

Empresa Imperial Ltda. trazendo uma Companhia para a qual abriu assinaturas, atordoe 

a assistencia com uma vitrola irritante, ao inv6s de preencher os minutos do intervalo 

fazendo ouvir uma orquestra. 
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21.  
10/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joきo M. Barbosa 

Noticias que nos chegam do Rio, informam a morte de Joao Barbosa, o grande mestre 

da cena. 

O extinto era professor da Escola Dramtica, onde o seu falecimento abra grande 

lacuna. Florian6polis que tao bem conheceu o grande mestre do teatro brasileiro, onde 

foi t乞o admirado, sentird profundamente a sua morte. Aqui, se n乞o nos falha a mem6ria, 

exibiu-se duas vezes: uma, com Alexandre Azevedo e Ant6nio Serra, a outra, com a 

extraordinaria Itlia Fausto. Alma afeita ao bem; incentivadora dos grandes vultos do 

nosso teatro, Joao Barbosa, o mestre, deixa um claro na arte dramtica brasileira. O 

grande ator, que era natural do Rio Grande do Sul, desaparece aos 62 anos de idade, 

ficando, por6m, para os p6steros o seu grande nome e o edificante exemplo da sua vida. 

22.  
11/09/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Cr6nica n豆o transcrita. Consta longo texto com foto de Cecy Medina tratando dos 

espet豆culos da Companhia de Teatro Palmerim Silva e Cecy Medina. 

23.  
12/09/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica n豆o transcrita. Consta longo texto com foto de Cecy Medina tratando dos 

espet豆culos da Companhia de Teatro Palmerim Silva e Cecy Medina. 

O autor fecha com a seguinte frase: 

Os nossos comen誠rios pram demonstraぐdo de rigorosa justica e tradルem a opinido 

geral. 
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24. 
13/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

(Consta foto de Cecy Medina) 

A senhora Cecy Medina faz hoje a sua festa. A distinta e ilustre dama, artista de verdade 

merece com a m自xima justi9a o interesse do nosso publico. A beneficiada de hoje, 

senhora da mais fina educa9ao,6 uma apaixonada nao s6 pela arte cenica, como pela 

musical. Tem seus estudos de msica feitos em Portugal, concluindo com brilhantismo 

o curso de pianista. Empolgou-a, por6m, o palco e as parcas parcelas de tempo que lhe 

sobram, dedica-as え  Euterpe, de quem 6 sacerdotiza. Florian6polis, estou certo, saberh 

homenagear hoje a senhora Cecy Medina, traduzindo a admira9ao que lhe vota. 

"Minha mulher 6 um grande homem", famosa com6dia francesa com que Palmeirim 

representou ontem pode ser muito boa, mas... para franceses; para n6s, francamente, no 

presta. E, parece-me ter sido essa a impressao geral, pela frieza com que o publico 

acompanhou os tres mon6tonos atos. O teatro nacional disp6e de originais muito mais 

interessantes. As adapta96es de obras estrangeiras, embora perfeitas, sempre deixam a 

desejar, pois a a9乞o 6 inadaptavel, e assim o ambiente desconhecido, nao interessa. Dai 

a desilusao que nos causou o espetculo de ontem. Os atores sem exce9ao cavaram com 

enorme esfor9o, para suprir a deficiencia do enredo. Palmeirim nao descuidou um 

instante sequer e por todas as formas tentou a plat6ia sem conseguir interess-la. 

Ferreira Leite, o estupendo Ferreira Leite tamb6m conheceu de pronto o fracasso. Por 

mais que for9asse o riso, conseguiu, apenas sorrisos. Madame Cecy Medina, o Dr. 

Bolbec, fez o que pode. Homenageio o homogeneo conjunto fez tudo que pode mas a 

com6dia nきo ajudou. Dai, constituir o espetaculo de ontem o pior da temporada. 
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25.  
14/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Cr6nica nao transcrita. Consta longo texto sobre o festival de arte da Companhia 

de Teatro Palmerim Silva e Cecy Medina. 

26.  
15/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Numa sobrecarta verde-malva, perfumada, algu6m mandou, ontem ao meu dileto amigo 

sr. Altino Flores, "uma folha branca, onde se viam dois recortes impressos" contendo as 

aprecia96es do meu aranzel desarrazoado e vis-a-vis, a crtica brilhante do prncipe do 

jornalismo catarinense sobre a pe9a "Minha mulher 6 um grande homem".A seguir 

lan9ado numa caligrafia indefinivel, "insexual", apenas isso: "Das duas uma, ou os 

senhores cronistas nao viram a com6dia "Minha mulher 6 um grande homem" ou no 

entendem patavinas de teatro". Estava estabelecido o dilema, a maldade 6 mesmo assim: 

irma da hipocrisia, filha da covardia, veste-se bem, perfuma-se, e sorrateiramente 

venenosa, iludindo com o odor e com a indumentaria, lan9a, aonde quer a cizania. 

Quase sempre atinge a meta. Nao se tratasse do ilustre literrio Altino Flores, a quem 

dedico especial estima e cujo talento rendo a minha maior admira9乞o, daria o fato a 

import合ncia que me merece. Uma explica9谷o, por6m, se imp6e. Em expendendo a 

minha modesta e humilde opiniao sobre a c6lebre com6dia gaulesa, disse apenas a 

express5o do meu sentir e o resultado da minha observa9ao. O que 6 inconteste, por6m, 

6ter o publico assistido a pe9a friamente. Cotejar-me com Altino Flores 6 tudo que hh 

de mal e, to mal que a perversidade se enquadra no anonimato. Mais ainda; devolvo o 

atestado de inpcia que me quis passar, pois, nao concebo tivesse o mesquinho 

explorador posto tamb6m a disposi9ao do meu particular amigo Altino Flores a razo 

estara, por certo, com o talentoso cronista de o Estado, a quem pe9o venia e tolerancia 

para poder despender com convic9ao plena, a minha opiniao, sem valia 6 verdade, mas 

sincera. Isso nao m'o negara o brilhante jornalista, pois se ha quem aplauda com sincera 

simpatia, tamb6m haver quem repudie com justi9a! 

E esth no seu direito! 
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27.  
17/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joo M. Barbosa 

Cr6nica n豆o transcrita. Consta longo texto com foto de Cecy Medina.tratando dos 

espet豆culos da Companhia de Teatro Palmerim Silva e Cecy Medina, mais 

especificamente da apresenta頭o de S五bado (15/09/34), onde foi encenada a 

com6dia "Mas que mulher" de Oduvaldo Vianna. 

28.  
18/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Durante uma semana gorda durante a qual Palmeirim interessou nossa cidade, volta-sea 

tradicional pasmaceira. O sonhador que tem a veleidade de rabiscar sobre arte onde ela 

6quase fic9ao, ve-se em palpos de aranha. 

Ou desiste de ent乞o tera que revolver a poeira do passado a busca de assunto. E bem 

verdade ser o nosso ontem artstico muito mais interessante que o nosso hoje. A 

fatuidade da 6 poca que tudo corrompeu s6 nao atingiu a arte em suas vrias 

modalidades porque ela 6 divina. "A C6sar o que 6 de C6sar,a Deus o que 6 de Deus" 

Tudo sofreu influencia de novas teorias; a arte nao. Como declogo 6 inaltervel. 

Rafael, Da Vinci, Boticelli s乞o ainda os mesmos; Beethoven, Mozart, Liszt, Bach sきo 

insubstituiveis. Todos os grandes mestres ainda vivem. Revolvendo o que se passou 

temos o presente. "Recordar 6 viver outra vez". 

Da distinta atriz Senhorita Suzana Negri, do ilustre ator Jorge Diniz, da Cia. Palmeirim 

Silva - Cecy Medina, recebemos atenciosos cart6es de despedida agradecendo as 

gentilezas que justamente lhes dispensamos. Aos distintos artistas fazemos os melhores 

votos de boa viagem. 
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29. 
2O/O9/19345 
CoんnaDeArte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

O meio musical 6 rico em anedotas. O msico 6 por natureza alegre e boemio; vem dai a 

razao pela qual o estafante trabalho nunca nos faz cansar. Durante uma noite de baile, 

especialmente hoje, a 6 poca de fatuidade, o almofadinha enamorado e a melindrosa 

apaixonada, nos arrombos do amor que ostenta e encanta, para que possam permanecer 

o maior espa9o de tempo bem juntinhos え  segredar, chegam a fazer-nos de vitrola. A 

injusti9a, por6m, nao nos revolta e a nossa vingan9a faz-se simplesmente em gozar os 

ridculos que observamos no sal乞o. 

E,a prop6sito, vem-nos a mente um caso ocorrido h自  pouco num dos nossos clubes. As 

primeiras horas da madrugada ja sentimos os primeiros sintomas de cansa9o. Um 

cavalheiro, justamente na ocasio em que o jazz fizera um curto intervalo para comer 

alguma coisa, bate palmas insistentemente e logo 6 secundado por todos. Fizemos 

ouvidos de mercador. Protestos contra a nossa indiferen9a com os brados de "M立sica! 

Musica!". 

De minha parte a indigna9乞o atingiu o auge e uma frase muito brasileira proferi em 

surdina. Um companheiro que observara no causador dos protestos um passo ex6tico no 

valsar - passo esse que deixava a impressao de ser um bailarino capenga - procura 

vingar-se da desaten9ao e imprime a contra-dan9a que se executa um ritmo esquisito 

for9ando todos os pares a dan9ar da forma ridicula dando-nos a id6ia de um baile de 

coxos. E todo ojazz debaixo de boas gargalhadas viu amanhecer o dia, sem se aperceber 

do tempo decorrido. Estamos vingados! 

5 O exemplar do dia anterior, Quarta-feira (19/09/1934), nao foi encontrado. Se foi publicado, nao se 
encontra no acervo do ABPESC (Arquivo da Biblioteca P丘blica do Estado de Santa Catarina). 
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30. 
21/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Luiz Emmel J丘nior, Lul ー  como o tratamos na intimidade - era uma grande alma de 

generosissimo cora9乞o. Sintetizava o que se pode imaginar em desprendimento e 

humildade. 

Sofria as maiores injusti9as sem um gesto, sem uma palavra de revolta ou de protesto. 

Dos momentos de maiores dissabores, no teclado, ou no bra9o do violo ele traduzia em 

sons, com melodias e acordes divinos tudo o que lhe ia n'alma. At6 na morte foi assim. 

Ao sentir os h ltimos sopros de vida pediu o seu violo e disse aos que o ouviam o seu 

ultimo adeus arrancando dos aros amigos que lhe assistiram nos 丘  ltimos momentos as 

mais sentidas lagrimas. E partiu o nosso Lul丘, tal como viveu, resignado com a triste 

sorte que o destino implac自vel lhe reservara. 

Uma das mais interessantes passagens da vida de Lulh Emmel ocorreu-se ha, 

seguramente, dezesseis anos. 

Mo9os, ainda faziamos profissionalismo da nossa arte 

Bons tempos! 

Era nosso empresario o falecido Jlio Moura, o maior empreendedor que jh tivemos, O 

querido empreshrio tinha pelos msicos a maior simpatia e lhes prestava toda a sorte em 

favores. Mhsico, no tempo do saudoso Moura, era na empresa cheio de regalias at6 no 

pagamento do sal自rio; a orquestra recebia em primeiro lugar o ordenado 

Apesar de tudo, quando tinha "casa fraca", o velho Moura descarregava sua 

contrariedade nas nossas costas. E agressivo, furioso gritava-nos: "E natural! Como 

pode o povo vir aqui se voces os atormentam todos os dias com as mesmas msicas?" 

Naquela 6 poca o teatro fazia em determinado dia da semana, uma se9ao a que vulgo 

denominou "Cardosa", isto6 , peixe barato! E, como a entrada era de 300 r6is o que, 

apesar de levar muita gente ao cinema, trazia-lhe diminuta receita, o velho Moura 

resolveu dar a msica pelo pre9o e p6s, apenas, um pianista designando para isso nosso 

Lul. O teatro quase sempre entupia. Certo dia de chuva, com acompanhamento de 

vento sul a bilheteria nao correspondera a expectativa do empresario. Lul立  Emmel, 

observando a freqencia diminuta, resolve improvisar msicas durante toda a fun9ao, a 

fim de evitar os costumeiros protestos. E, executou um programa magnifico, todo ele de 
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composi96es suas improvisadas. Nem mesmo assim. Terminada a se9ao, o Jlio Moura, 

irado, dirige-se ao pianista, protesta, censura-o, tratando-o de relaxado: "Esta a, voc6 

todo dia com a mesma coisa espanta a freguesia!" 

E o Lul, calmo, humilde permite-se apenas a responder: "Mas 'Seu Moura', ningu6m 

ainda tocou isso! Foi eu que fiz agora!" E o Jlio Moura, num daqueles seus rasgos de 

generosidade tao comuns, mandou neste dia pagar o salario dobrado do pianista. Lul 

comentava depois com os companheiros, relatando o fato: "Voces nao sabem viver 

como o Moura!" 
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31. 
22/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, organizou a sua orquestra oficial, que funcionara 

de abril a novembro de cada ano, remunerada pela prefeitura do Distrito. 

O conjunto 6 composto de 64 figuras, assim distribuidos: 12 primeiros violinos, 10 

segundos violinos, seis violas, seis violoncelos, 5 contrabaixos, um flautim (terceira 

flauta), duas flautas, dois obo6s, um come ingles, duas clarinetas, um clarone, dois 

fagotes, quatro trompas, dois pistons, dois trombones, um baixo tuba, uma arpa, um 

timpano, um bombo e um instrumentista do teclado. 

Terao preferencia os msicos nacionais, que, s6 ser乞o preteridos por estrangeiros, em 

caso de comprovada incompetencia e na falta de um outro instrumentista brasileiro. 

Como se ve os poderes phblicos ja olham com mais carinho pela situa9乞o aflitiva dos 

msicos e, aos poucos, vao procurando minora-la. 

Felizmente em Santa Catarina nao existe nem um 丘  nico artista nas condi96es 

precarissimas dos colegas dos grandes centros, pois que aqui nunca tivemos, ao que 

cremos um 丘  nico profissional da msica. Os artistas catarinenses tem o vint6m da arte 

como um achego a s suas finan9as. 

Antes assim. 
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32. 
25/09/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Das nossa cultoras da msica, uma existe que dia-a-dia, mais avan9a no labirinto 

intrincadissimo da arte e, ja chegou a constituir uma grande esperan9a para a nossa 

cultura. Queremos nos referir a distinta senhora Ivonne Briiggemann, garganta de ouro e 

artista de raro quilate. Certa vez, em palestra com a genial Margarida de Almeida, 

recebemos a sua impress谷o sobre o nosso meio cultural artstico. 

Estranhou a maravilhosa declamadora que possuissemos [possuiamos] e elementos de 

valor como os que havia exibido, numa noite de arte efetuada nos sal6es do nobilssimo 

e tradicional "12 de Agosto". 

Dentre todos Margarida Lopes, mais se impressionou com Ivonne, pela nitidez da voz 

possante e irrepreensivel de que 6 dotada e, mais ainda pelo poder interpretativo das 

paginas cantadas. 

E, num gesto de estranho entusiasmo, a grande artista brasileira nos diz: "Florianpolis 

6um pequenino escrnio que, dentre as varias preciosidades que encerra, esconde uma 

futura gl6ria da arte indgena: esta 6 Ivonne". Recordou-nos este fato o ouvirmos hoje a 

nossa distinta patrcia vocalizar com arte e perfei戸o impecavel Ave Maria, de Gounod, 

no coro da Catedral. 

Cabe o mais sincero elogio a interpreta9ao que a admirvel cantora deu a tradicional 

partitura. 
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33, 
26/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Pelo mesmo correio que nos trouxe uma fotografia do Maestro Dante Corradini, com a 

significativa dedicat6ria, vieram tamb6m as cr6nicas dos jornais paulistas sobre os 

grandes concertos realizados entre o dia 7 e 8 do corrente na Paulic6a, pelo conjunto das 

bandas militares da 3a Brigada de Infantaria da 2a Regiao Militar 

Todos os crticos sao unanimes em louvar, nao s6 os executadores, como especialmente 

a perfei9ao com que o maestro Corradini conduziu o monumental conjunto. Dante 

Corradini, apesar de nao ter tido por ber9o Santa Catarina, fez deste rincao brasileiro sua 

terra, pois nela constitui sua familia, e nela entregou grande soma de esfor9os pelo 

progresso da msica. Sera imperdo自vel injusti9a nao nos congratularmos com o msico 

pelos louros que colheu nos concertos por ele dirigidos. Sentimos bem a gosto, 

transmitindo nestas linhas abra9os. O e xito do certame esth suficientemente descrito na 

imprensa paulistana, e, sabido como 6 , ser S谷o Paulo a capital artstica brasileira, 

dispensavel se toma ao modesto rabiscador provinciano bordar comentarios sobre o 

grande feito musical. O radio nos trouxe todo o concerto de 7 de setembro; ouvimo-lo 

bem, mas nada podemos acrescentar ao que, com a maxima justi9a, os criticos de So 

Paulo disseram da atua9ao de Dante Corradini. 

Sejam estas linhas o eco dos nossos aplausos e simbolizem o entusiasmo com que os 

msicos catarinenses associam-se s homenagens ao colega patrcio. 
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34. 
27/09/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo5o M. Barbosa 

A msica 6 de todas as artes a mais sublime. Os seus segredos inacessiveis a queles com 

quem a prodigalidade divina foi avara sao desvendados, percorridos em todos os 

meandros pelos privilegiados. Deus, na sua miseric6rdia, fez em nossa terra farta 

distribui9ao do Dom que mais a Si aproxima a humanidade. Foi to prdigo que o 

catarinense fala cantando: diz tudo por msica. Poucos, por6m, sao os que se arrojam na 

cultura magnifica da arte. E, vem dai, desse indiferentismo revoltante, o no sabermos 

os valores dos nossos grandes artistas, estiolando os quer ainda sonham com a 

consagra9ao do esfor9o por eles despendidos. 

Vem-nos devaneio a prop6sito de uma palestra entretida ontem, com um amigo cultor e 

admirador da msica. Traziamos a cena nossos msicos e, vindo em ordem cronol6gica, 

chegamos aos valores novos, dentre os quais fomos destacando todos at6 atingir um dos 

ne6fitos: Icl6a Vieira. Para n6s que j自  sobejamente conhecemos Icl6a, foi motivo de 

expansao descrevermos os seus grandes dotas. Tal admira9ao votamos na nossa jovem 

conterranea que tudo que dissemos deixou-a aqu6m dos m6ritos. Palavras, o vento leva, 

e a sabedoria popular 6 irrefut自vel. Que nos adianta pois, uma aprecia9ao falada? 

Materializemos em letra de forma. Icl6a Vieira n谷o 6 mais uma esperan9a, tornou-se 

uma realidade. Sentimento, t6cnica, perfei車o, cultura artistica, tudo o que a arte exige, 

a figura modesta e simples da nossa conterr含nea possui em alto grau. 

Para n6s que vamos descendo celebremente os degraus da escada da vida artistica,6 um 

prazer, 6 um jubilo intenso, vermos valores novos que constituem a vanguarda da nossa 

cultura tornando-se sentinelas da nossa arte, que evitaro, amanh言, um assalto 

desmoronador do nosso passado. Icl6a tudo possui para manter intangivel os nossos 

foros de msicos. Pianista eximia, impec自vel at; cantora magnifica, de timbre 

rarissimo, Icl6a Vieira, uma eleita da arte, pelo seu valor intrnseco, faz j立s ao nosso 

mais elevado conceito e merece bem o nosso estmulo, incentivando a cada vez mais 

para que constitua amanha um justo orgulho da sua gente. 

E, assim, teremos feito um ato de sao regionalismo, servindo-nos, apenas, do grande 

valor da nossa conterranea e dos dotes que Deus lhe deu. 
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35. 
28/09/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo5o M. Barbosa 

Ante a premencia de outros elementos, temos que nos cingir a s aprecia96es de arte 

mecanizada. Na nossa capital paup6rrima de assuntos artsticos, v-se o cronista 

abarbado, e pega-se a primeira tabua de salva車o que se lhe depara. Para n6s, hoje 

consiste um grande recurso a "Sinfonia inacabada" com que o Cinema Central anuncia a 

sua inaugura9ao, para a pr6xima semana. A imprensa carioca vem repleta de refer6ncias 

elogiosas sobre o filme prometido aos nossos freqentadores de cinema. Muitas 

aprecia96es diz O Radical que "cecul6ide constitui o maior da temporada" e o Jornal do 

Com6rcio afirma ter "a t6cnica cinematogrfica aliado-se a msica para a realiza9ao de 

um trabalho perfeito". 

Conhecemos ja exemplos musicais da tao falada pe9a, interpretada por Martha Eggerth, 

a magnifica estrela teuta. 

De tal forma, os jornais cariocas afinaram pelo mesmo diapasao nos comentrios sobre 

a fita com que batizar言  sua tela o cinema central, que nos leva a crer na grandeza e 

munificencia do trabalho. 

J自  que nao podemos ver a arte vivida que nos sirva ao menos a Mecnica e, aguardemos 

a "Sinfonia inacabada" nao como rem6dio eficaz, mas ao menos como paliativo da 

nossa sede de arte. 
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36. 
29/09/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Lastimavamo-nos ontem de carencia de assunto que servisse de mote aos nossos 

rabiscos. Ja, agora, sentimo-nos com os ecos que nos chegam de um pr6ximo festival a 

realizar-se em outubro, nesta capital. Os informes colhidos dao-nos fundas esperan9as 

de uma hora magistral e in6dita nos fastos artisticos da nossa pacata vida ilhoa. Trata-se 

do beneficio Pro-Casa do Funciondrio promovido pelo Club dos Funcionrios 

Phblicos, que entregou a dire9ao a Professora D. Ondina Simone Gheur. 

O programa sera interpretado por um grupo de distintas senhoritas da nossa sociedade e 

dele constarao numeros de msica, canto e bailados. 

Tratando de uma festa originalissima e cujo produto se destina a um fim altrustico, 

estamos certos que, nao s6 os poderes publicos, como tamb6m a Empresa Imperial Ltda. 

auxiliarao a iniciativa, facilitando a sess谷o do teatro, e ainda dispensando todo o auxilio 

aos seus promotores. 

E, assim, Florian6polis ter a oportunidade de, seguidamente assistir certames dessa 

natureza, que tanto contribuem para o alevantamento no nosso meio cultural artistico, 

que depende unicamente da educa9ao do nosso povo, s6 alcan9avel com demonstra96es 

dessa natureza. 
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37. 
01/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

O catarinense em arte 6 como uma cobra, come seus ao nascer, quando tem fome. 

Poeta, pintor, msico sao todos vitimas da inveja dos pr6prios irmaos. Ningu6m tem 

valor. Se um pianista executa um trecho qualquer com brilhantismo, o comentario6 

sempre o mesmo: "Ja conhe9o. Fulano foi feliz, para quem j自  ouviu Rubinstein, 

Paderewsky, Vianna da Motta..." Esse 	(palavra perdida - mhs condi96es do 

exemplar) 6 o sin6nimo da inveja! O flautista que com perfei9ao executa a trivialissima 

Serenata Oriental de Koehier tem logo do crtico a observa9ao: v言  ouvir na vitrola o 

disco do patpio!" O triste que se lembrar de fazer verso l tem pela proa Guerra 

Junqueira, Bilac, Vicente de Carvalho e toda a corte dos expoentes da poesia. 

E o resultado naos e faz esperar, o iniciado desestimulado de tal forma, chega a duvidar 

de si mesmo e cai em um indiferentismo. E la se vai mais uma esperan9a. Felizmente 

ainda existe uma diminuta por 乞o que resiste com for9a de a nimo a toda essa campanha, 

a qual voto ao desprezo de que 6 merecedora pois tem origem na mentalidade leiga e 

ignorante. 

Vem-nos esse coment自rio a prop6sito de querermos falar hoje em Sebastiao Vieira, 

artista na verdadeira acep9乞o do voc自bulo. No entanto, o talentoso patricio vivia 

escondido, ignorado, dentro de uma humildade condenada, nao por mod6stia, mas 

apavorado dos vergastadores da ral6, que se n乞o estavam a altura de uma crtica sensata, 

tinham por6m facilidade de levar qualquer ao ridculo no meio de sua igualha, 

infelizmente enorme no nosso meio. Um ousado, por6m, arrancou-o com grande custo 

do seu retiro. E Sebastiao msico, poeta, jornalista 6 hoje alvo de grande admira9o 

daqueles que tem realmente valor. A Gazeta tem um grande m6rito, tirou Sebastio 

Vieira do seu silencio e encorajou-o, franqueando-lhe suas colunas e exigindo sua 

brilhante colabora9ao, que se tomou indispensavel ao nosso jornal de tal forma foi 

aceita.6 

6 No mesmo dia, em uma coluna chamada Nossa Vida, to freqente quanto De Arte, onde cabiam 
coment自rios de significancia menor como aniversariantes, viagens dos membros da elite, etc... uma 
esp6cie de coluna social, aparece um poema de Sebasti乞o Vieira, chamado Liberdade, em mem6ria de 
Paulo Camargo, o detento que morreu pela sua liberdad na dolorosa greve depme. Segue o poema: 
Encarcerado e sa o msero detento/ Olha em redor de si: nem cdu, nem sol, nem luz/ E louco de 
amargor, relendo, um lamentoノA Dor,a Negra Dor de guem morreu na Cruz!/ Encarcerado e sづ! 
Porm o pensamentoノLhe diz.d mesmo assim.豆 vidb se reduz/Nessa agonia atroz, nesse cruel tormentoノ  
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38. 
02/10/1934 
Coんna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

O teatro catarinense ja teve o seu tempo 自  ureo, chegando a interessar a nossa elite. E, tal 

desenvolvimento alcan9ou, a ponto de envolver no surto magnifico os nossos grandes 

homens de letras. Voltaram os intelectuais as suas vistas para o grande e animador 

movimento e emprestaram-lhe valiosissimo concurso. E a pena ilhoa escreveu 

verdadeiras j6ias como Flor da roぐa, Cad o Bastio, Ouro sobre o azul e tantas outras. 

O Douto Mancio Costa, Altino Flores, gl6ria e honra das nossas letras, Clementino 

Britto, teatr6logo de vasto m6rito, o saudoso Haroldo Callado, a mais felina pena 

catarinense, Odilon Femandes, talentoso escritor, e um ror de outros nos deram 

apreciavel concurso. O term6metro por6m baixou bruscamente e sentiu-se o 

conseqente colapso. Um vulto por6m ficou ainda como uma esperan9a em num 

titanico esfor9o vem procurando reanimar o moribundo; esse 6 Dante Natividade. 

Apaixonado pela arte cenica, da qual desvendou todos os segredos, Dante, no 

desanima nunca, estimula valores, esfor9a-se, nao descansa. Por certo vencera. Agora 

reergue o Grupo Recreio Dramdtico, ao qual dara uma fei9ao condigna e nao esmorece 

na marcha que ser自  vitoriosa. Quem persiste vence. Normal e Dante Natividade 

reconhecido pelos conhecedores de teatro, como autoridade na mat6ria far自  do teatro 

catarinense, uma verdade. 

Quefaz viver em ns as chagas de Jesus!/ Mas, oh! Triste penar! Pelo azul do infinito/ Como as aves, 
voava a dorida Saudade./ Do cdu,... da luz,.．一 do s叱．..desse anseio bendito./ De viver.., de Viver!.., e 
uma oinvade: -/ "Morrer! Oh sim, morrer! Satisfarei o grito!gue vive em mim, sづ  meu, da minha 
liberdade!" Florian6polis, Setembro de 34. 
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39. 
03/10/34 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Um certo movimento em apreci自vel crescendo, nota-se presentemente no meio artistico, 

como fito, o que parece, de tomar conhecida a nossa cultura. A Sra. Ondina Gheur 

dirigindo o festival "Pro-Casa do Funcion自rio", promete uma original e in6dita exibi9乞o; 

o Sr. Dante Natividade quer reerguer o nosso combalido teatro; Pedro Pavをo, o 

abnegavel e incans自vel msico est organizando um concerto publico de msicas 

catarinenses e muitas outras iniciativas. Falta-nos que algum concertista cujo nmero 

nao 6 pequeno, prometa-nos e realize uma audi9谷o. Valores n谷o nos faltam. Newtonina 

Costa, por exemplo,6 perita integral do teclado, com o curso brilhantissimo feito no 

Instituto Nacional de Musica, a nossa talentosa conterr含nea, est sobejamente apta a dar 

uma id6ia da cultura musical catarinense. 

Da turma de diplomados pelo conceituado estabelecimento de ensino, Newtonina foi 

das mais destacadas. O ambiente florianopolense, por6m, arrefeceu-lhe o entusiasmo, e 

a ilustre virtuose achou prefervel o silncio a ser incompreendida. 

Existe ainda, felizmente aqui um ncleo diminuto,6 verdade, mas bem selecionado e 

que estd na altura de aprecia-la com justi9a. 

Anossa grande pianista ai fica o nosso apelo. 
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40. 
04/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo5o M. Barbosa 

O velho e acatado mestre  Joao  Penedo, alvo do respeito e admira9ao de todos os 

msicos, por eles visto com grande carinho. Certa vez - ja  la  se vao longos anos - o 

saudoso penedo fora reger uma orquestra no velho "Alvaro de Carvalho". No programa 

constava a sinfonia do Guarany, a monumental partitura que 6 simplesmente a defini9o 

integral da nossa ra9a traduzida em sons. A idade consumira grande parte da energia do 

ilustre msico e apesar da alma ser muito jovem, a mat6ria, a carca9a nao comportava 

mais a imensa expansao do seu eu artstico. Decrpito, acabado, mestre Penedo 

empunha com grande esfor9o a batuta e rejuvenesce logo aos primeiros compassos do 

maestoso inicial. Segue-se o expressivo andante com molto e apoderou-se dele tudo que 

no sentimento comporta o trecho. O cansa9o, por6m, domina-o e a somno [o sono] 

vence-o. 

Ao seguir-se o  allegro  vivo o conjunto desnorteou. O regente cochilava... confuso 

completa... 

Da cappo. Volta-se a execu9ao do trecho e o querido mestre Penedo num esforo sobre- 

humano conduz a orquestra at6 o fim. 

Terminando o ensaio o nosso saudoso mestre naquele sorriso tao humilde, retrato da sua 

bonissima alma, dizIa-nos; "Eu ja nao dou mais pra isso". 
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41.  
05/10/1934v 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

A msica da rua 6 a alma do povo. Desciamos ontem para o labor dirio quando 

ouviamos sons a distancia e procurando donde provinham chegamos at6 o mercado. La 

estava o Juvencio, o gaiteiro, interpretando uma valsa in6dita, com rara felicidade. O 

pobre cego, com os olhos da alma por certo estava vendo um panorama sublime. Que 

harmonias, que ritmo! De tal forma nos calou aquela valsa magnifica que nos fez 

esquecer tanta coisa... n乞o lembramos mais das infmias, da perfidia, da maldade dos 

homens. Como 6 grande, como 6 nobre, como 6 divina a alma das ruas! 

42.  
06/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Dizem que a msica 6 a porta da boemia, o primeiro degrau dos vicios. 

"Todo msico 6 boemio"6 frase comum. Entretanto, n谷o nos impressiona o conceito do 

leigo, e a displicencia do artista n谷o 6 mais que o desprezo votado ao vulgo. No entanto, 

esse boemio inveterado,a cata do pao que de energias despende quando o resto diverte- 

se! E os parcos e chorados niqueis que lhe caem na algibeira sao religiosamente levados 

para economia dom6stica. 

A festa universal, quando todo mundo festeja Momo, no verdadeiro delirio, o pobre 

msico estafa-se, cansa-se, deixa-se explorar. E terminada a alegria, uns lembram com 

saudades os momentos de loucura, e o humilde artista esgotado pelo esfor9o 

despendido, chora os anos de vida que comprometeu. C'est la vie. 

7 Inicia-se aqui uma discussao sobre a msica das ruas e a alma popular. Tais conceitos tomarao forma 
nos textos de SebastiAo Vieira, em seguida. 
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43. 
08/10/19348 
Coluna De Al・le 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

O dever do oficio chama-nos longe daqui. Trata-se do com6rcio. Chegou at6 a se 

imiscuir na arte. Paciencia! Pao nao se adquire com versos, com tintas ou com sons. De 

tal forma a Gazeta foi recebida e de tal maneira nos acolheu e nos premiou a sua 

dire9ao. Que tudo que fizermos em esfor9o e abnega9ao pelo progresso do 6 rgをo do 

povo nao compensar自  as gentilezas do nosso jornal. Era preciso viajar, comerciar, pois 

os tip6grafos, o material, o papel, tudo 6 pago. A Gazeta mora em casa sua e veste-sea 

seu custo. Tem dono e quem a custeia 6 o povo. Sendo assim,6 preciso fazer phblico. 

Na Gazeta nada sofre, solu9ao e continuidade. Nao estacionamos, avan9amos no 

fazendo gratuitando a nossa circula9ao. Como veio que nos serve exige o nosso esforo 

e trabalho compensado pela capital, vamos a procura de nossos interesses. Mas a 

reda9谷o dessa modesta coluna nao quero deixar um dia se quer no ... (perdido) dos que a 

l6em sem ve-la preencher. Por isso aqui fica o meu ilustre e indistinto colega Sebastio 

Vieira, redigira o nosso "de Arte". Ningu6m melhor do que ele fara interessante a 

coluna de t谷o grato assunto. Musico, jornalista, poeta, como os melhores do nosso meio, 

dara aos nossos leitores verdadeiras j6ias das artes do ouvido. 

8 0 colunista Joao Barbosa anuncia sua 丘  ltima coluna assumindo a dire9乞o do jornal, cedendo lugar ao 
novo colunista Sebastio Vieira. 
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44. 
09/10/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

ARTE 

Fomos a um antigo "Dicion言rio de Sin6nimos da Lingua Portuguesa", de Roquette, 

velhissimo compndio editado em 1850, e la encontramos o capitulo arte, entre outras 

coisas, o seguinte: "Artes Liberais chamavam os antigos as que ornavam os antigos e 

eram cultivadas por homens livres, em oposi叫o a s que s6 exerciam os escravos, mas 

hoje se entendem as em que predomina o espirito, como a pintura, a escultura, a 

arquitetura, a msica, etc". 

A explica9ao, pois,6 bastante clara, ao que nos parece. 

Arte na acep9ao exata, quer dizer metodizaぐdo de um Dom. 

E o Dom 6 uma inclina9ao especial do individuo para uma cousa mais ou menos 

transcendente. 

A arte, pois, nao ensina, propriamente, nada de novo; metodiza o que ja existe por 

milhares de anos. 

Haja vista a pr6pria lingua. A gram自tica nao a fez; metodizou as regras, enfileirou-as, 

classificou convenientemente todos os fatos inerentes a palavra escrita ou falada. 

Assim, os Dons. 

Assim, a msica, especialmente. 

Ela existe transcendental e misteriosamente... uma corda, mediante determinada tensao, 

produz em sons - harm6nicos, quando tangidas as notas do acorde perfeito maior. 

Portanto 6 a msica, transcendental. E divina, diremos melhor. 

A arte, na msica, conseguiu muito. 

A metodizaぐdo normal feita, por anos e anos, foi fantastica, foi formidavel! 

Mas, pesando mesmo as palavras acima, v-se claramente que o Dom artisticamente 

"lapidado" e o ha tamb6m sem prepara9do... Diamante bruto, mas que 6 , do mesmo 

modo, riquissimo! 

A arte musical, mesma, apresenta-se-nos sob dois aspectos distintos: "a arte vestida de 

fina indumenthria" e... a arte nua... 

A primeira tem mais valor para os que a apreciam de "olhos abertos"; a segunda 6 mais 

atacada [acatada - segundo corrigenda da cr6nica seguinte] para os que a recebem com 
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sensibilidade animica, para os que outra cousa nao fazem senao "ouvir" sob o e xtase 

divino que cega no momento os olhos materiais! 

E desta arte que desejamos falar - e ela na maioria das vezes nem 6 "arte", porque no 

obedeceu a estudo algum, mas 6 somente Dom... 

Mas... chamemo-la arte nua. Seja com ou sem regras, ela  sera  sempre a "arte da alma 

das ruas", no dizer do meu "outorgante" do mandado espinhoso desta coluna - Joo 

Barbosa, o bonissimo e velho camarada dos saudosos tempos das "divaga96es 

noturnas!" 
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45. 
10/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Em o nmero passado falavamos da arte nua... fal自vamos dessa arte, que nao6 

verdadeiramente arte, porque nao obedeceu a estudo algum... 

Ai ha somente o Dom, a cousa transcendente e divina a que nos referimos. Citemos, 

como exemplo mais rico da arte da alma das ruas, Emesto Emmel! 

Com que como9ao escrevo esse nome, para mim to querido! Com dorida saudade, eu 

relembro aqui a grandeza dessa alma quase divina que tantas e tantas vezes me 

empolgou! 

Emesto Emmel est hoje bem longe da terra catarinense, desta Mae ingrata que tanto 

desdenho[a] do valor dos seus filhos. Emmel, o querido violinista, est自  hoje em JuIz de 

Fora, estado de Minas Gerais. 

Qual foi arrancada da 自  rvore, l se foi o belo violinista, envolvido no turbilhao de p6 

dessa ingratidao catarineta, que 6 tao ilhoa como as nossas praias e as nossas colinas! 

Pobre Emmel! 

Bem merecias outra sorte; bem merecias outro coihimento... 

Os que falsamente te glorificavam em tua terra, faziam-no conduzindo-te 

miseravelmente a senda do vicio: exploravam o teu rico sentimentalismo artistico; 

deturpavam a tua preciosa sade. 

E te viram seguir para longe, paragens, em busca do amargurado pao de cada dia. 

E tu foste sob a indiferen9a cruel dos teus conterraneos, e tu foste louco de dor, vendo 

sumirem-se as tuas vistas todas, as paisagens que tu tanto namoraste com os teus olhos 

de artista divino! 

Mas, fora deste indiferentismo cruel, deixaste-me a falta do amigo e do artista. 

Do artista, que sentiu comigo as emo96es dos melhores trechos musicais. Do amigo que 

chorou, que sofreu comigo todas as dores, todas as mis6rias to iguais, to irmas! 

Ah! Meu bonissimo Emmel! Soube, ha dias, do estado lastimavel em que te encontras: 

falta de recursos; falta de sade! O que fazer? 

Minsculo grao de areia, tomo miser自vel, que sou nesta vida em que s6 hei chorado a 

minha Dor e a Dor, a Negra Dor, dessas almas grandiosas como a tua; s6 me resta 

solidarizar-me com a tua desdita sonhas o sonho irrealizavel da tua felicidade! 
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Emesto Emmel, a quem tanto venero como msico e como amigo,6 , verdadeiramente, 

uma alma eleita: nasceu para o violino! 

E n5o estudou este difcil instrumento; manejou-o desde o inicio como velho 

conhecedor dos seus mistdrios e das suas belezas. 

S6 teve uma u nica li9ao. A primeira e a h ltima li9乞o em que o grande msico didtico 

Frei Pedro Sinzig lhe ensinara a "pegar" o violino e a manejar o arco. 

Foi s6. O resto 6 a sua prpria alma. 

O resto 6 o seu prprio sentimentalismo a cascatear-se pelas misteriosas cordas do 

meigo violino que 6 bem um peda9o da sua alma sonhadora, e sempre enlevada dentro 

desse halo iluminado que envolve a todos os privilegiados como ele que 6 , a meu ver, a 

express乞o mais viva da arte da alma das ruas... 

Corrigenda: - No artigo de ontem saiu um "pastel" que bastante prejudica o sentido do 

antepen丘ltimo tpico. L-se "acatada" ao inv6s de "atacada". (A segunda 6 mais 

acatada, etc.) 
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46. 
11/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Continuam, com muito af, os preparativos para o grandioso festival de arte a realizar- 

se dentro de poucas semanas no teatro Alvaro de Carvalho, em beneficio da Casa do 

Funcionario Phblico de Santa Catarina. 

Dona Ondina Simone Gheur, Icl6a Vieira e Theresinha Ramos, as representativas 

figuras do nosso meio musical, tem sido incans自veis nos trabalhos da organiza9谷o desse 

festival que est sendo preparado com esmerado gosto. 

Todos os nmeros e ensaios sao lindissimos, destacando-se entre eles, Bohemia, 

Dolores e Cavalleria Rusticana. Dessas 6 peras foram escolhidos os trechos de mais 

bela emotividade, os quais sero cantados pelas gargantas de ouro que com rara 

felicidade os interpretam. 

Estamos ansiosos para publicar o bem elaborado programa desta festa da arte, 

intencionamos faze-lo por esses dias, tao depressa tenhamos em mos. 

Dado o gosto artistico que preside a confec9ao do programa caprichosamente ensaiado e 

ainda atendendo ao fim que se destina o produto do festival em apre9o,6 de esperar-se 

que os seus organizadores tenham a lamentar, em a noite dessa festa, seja o nosso teatro 

to pequeno. 

E, assim, a casa do Funcionario P丘blico, serh uma realidade construda, dentro do sonho 

lindo da arte musical que nao arma somente... castelos no ar... 
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47, 
12/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

A arte da alma das ruas 6 rica e nela se encontram elementos de valor incontest自vel! 

Fal白vamos ontem do querido Emmel, o exilado da terra catarinense. 

Falemos hoje de JUVENAL ROSA, o violonista querido dos que conhecem a msica da 

noite, feita sobre o palor da lua... para os que sabem gozar a suprema delicia das 

serenatas to brasileiras como o cruzeiro que nos ilumina! 

Juvenal Rosa! Admiravel manejador das cordas do mhgico instrumento que vive 

integrado misteriosamente na alma gigantesca do Brasil! 

Ouvir os sons dedilhados no violo solu9ante de Juvenal Rosa 6 transportar toda a nossa 

imagina9谷o para as regi6es iluminadas dos Sonhos e das Vis6es Celestiais... 

Juvenal 6 modesto,6 simples... 

Cativa-nos com o seu Dom maravilhoso; cativa-nos com a sua extrema bondade!... 

Nao 6 ele somente o violonista que acaricia com perfei9乞o o instrumento int6rprete do 

seu opulento sentimentalismo. Juvenal Rosa escreve, tamb 6m, as letras de suas can96es. 

E o faz com maestria. Vivo triste a meditar, normal 6 uma das suas can96es. Versos 

bons e bem medidos com a msica que se prendem! 

Eu sempre quis bem ao Juvenal! E o estimo, por muitos motivos:6 inteligente e, 

sobretudo, modesto; pertence a torturada ra9a do imortal, do inesquecivel Poeta 

catarinense Cruz e Souza, a eterna gl6ria do verso barriga verde! O nosso querido 

violonista tem belas composi96es ao violo. E ele as executa com proficiencia. 

Ada (valsa sentimental), por exemplo,6 de uma extraordin自ria riqueza de harmonias, 

possuindo coloridos a que Juvenal imprime toda a emotividade de sua alma branca, feita 

de arminho... Quantas vezes esse belo executor, com as suas msicas, atravessou 

berceuses a embalar-nos os sonhos, - quantas vezes ele ja me despertou em noites lindas 

de luar para homenagear carinhosamente a minha alma t乞o simples como a sual.. 

Juvenal Rosa! Ao escrever esse nome, fa9o-o com a mais indizvel satisfa9o 

Ele representa para mim o nome grandioso de um dos mais representativos elementos 

da arte da alma das ruas a quem, de cora9ao, tanto prezo. 

48 



48. 
13/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Hh por esse Brasil em fora uma infinidade de artistas da Divina Arte dos Sons! 

Quantos deles eu conheci na intimidade da musical em que, como modesto salta-notas, 

tenho militado?! 

Lembro-me, entre bons artistas, um de quem jamais esquecerei: Alvaro Dem6filo 

Xavier, o maravilhoso artista do teclado, pianista formidavel, virtuose do riquissimo e 

vasto instrumento tao conhecido e apreciado de toda a gente! 

Alvaro Xavier esteve em a nossa Florian6polis, hh, mais ou menos, doze anos. Como 

me recordo do conjunto orquestral que organizados no Alvaro de Carvalho para uma 

temporada que ali se realizava!.., 

Dem6filo 6 porto-alegrense. Modestissimo. 

Se grande era o seu talento de pianista laureado pelo Conservat6rio de Porto Alegre, 

maior ainda era a sua mod6stia. Ele nao era s6 o pianista, o virtuose. Alvaro Dem6filo 

Xavier era tamb6m proficiente condutor de orquestra, qualidade que da ao pianista 

duplo valor. 

Nunca mais soube notcias exatas sobre o distinto artista patrcio. H自  tempos 

informaram-me vagamente, que Dem6filo 6 professor de piano do conservat6rio onde se 

formara. 

Alvaro Dem6filo Xavier foi um grande amigo e apreciador de Emesto Emmel, o 

insuperavel violinista catarinense, e a sua amizade nao era uma amizade vulgar, era 

tamb6m uma verdadeira devo9ao, uma verdadeira amizade de irm谷o! 

Que quer? Se eram dois iluminados da arte! 

49 



49. 
15/1O/19349 
CoんnaDeArte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

1セrtedda!ma dizs ruas... 

O campo 6 castissimo! Quantos representantes conhecemos dessa arte, se assim 

podemos chamar ao que 6 simplesmente Dom! 

Citemos mais um elemento, infelizmente j a falecido. 

Todos o conheceram e todos por certo, tiveram a suprema delcia de ouvir as suas 

msicas encantadoras, executadas com a grandiosidade do seu Dom e verdadeiramente 

maravilhosas! 

Referimo-nos え  Lindolpho Rosa - o "tocador" de acordeom, ou melhor, Lindoipho da 

gaita, como todos o conheciam... 

A morte arrebatou-nos, bem cedo, esse belo musicista feito da alma das ruas e para a 

alma das ruas! 

Lindoipho era um encanto. Quem teve a oportunidade de aprecia-lo no seu harmonioso 

instrumento, pode perfeitamente corroborar essa nossa afirmativa. E era querido de toda 

a gente. Vivia fazendo mhsica na sua riquissima gaita de triplo teclado, em que 

executava trechos lindos das nossas msicas populares. E o fazia com aquela leveza de 

dedos que lhe era to peculiar. Nas festas realizadas pelo interior de nossa ilha, ou no 

continente pelas circunvizinhan9as de nosso municpio, era Lindoipho, figura obrigada, 

e na sua harm6nica residia todo o encanto, toda a alegria da festa! 

Fazia ele os seus contratos de tocatas e os cumpria alegremente, sob as palmas e os bis 

de todos que se divertiam ao som do belo instrumento. 

A gaita, em suas maos de mestre, era manejada com extraordinria agilidade, e nao lhe 

faltava, ao artista, a sentimentalidade para imprimir, nos trechos executados, coloridos 

todos seus, ja nos crescendo e diminuendo feitos com tanta alma, jh nos floreados feitos 

com a elegancia e a gra9a de verdadeiros scherzinos... 

Todas as msicas de Lindolpho eram dedilhadas com exato valor rtmico. 

9 A partir desta data, A Gazeta come9a a publicar todas as segundas feiras uma phgina chamada 
Colaboragdo Literria, sob a dire9ao de L. Romanowski. Sをo v自rios poemas e pequenos textos de autores 
diversos. 
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Executava tamb6m, entre as msicas populares, composi96es suas que n乞o ficavam 

grafadas na pentagrama musical, mas... gravadas na sua maravithosa mem6ria onde ele 

tinha um vastssimo repert6rio! 

Em dia de festas em S谷o Miguel, municpio de Bigua叫, o Lindoiphoa tocar, na sua 

gaita sonora. 

Executava, naquele momento em que eu ouvia, graciosa e t谷o conhecida valsa, Saudade 

de Iguape. 

Que perfeita execu9乞o! A segunda parte dessa valsa, urdida de desenho mel6dico sob 

dificil varia9ao era executada com tal agilidade que ainda lhe sobrava tempo para 

intercalar as sucessivas colcheias, os pequeninos grupettos e appogiaturas com que 

enfeitava a conhecida valsa! 

Lindoipho era insupervel! 

Um dia, doen9a implacavel o vitimou.., e l自  se foi para a eterna regiao do Desconhecido 

aquele msico da alma das ruas, que tantas belezas esparziu, enchendo de alegria os 

que se deliciavam com a audi9ao das suas maravilhosas msicas populares feitas sob a 

inspira 乞o nascida desse nosso sol glorioso e desse nosso luar tao morno e to 

brasileiro... 
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50. 
17/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastio Vieira 

Todo aquele que exibe o seu Dom musical, sem os conhecimentos da arte,6 , podemos 

dizer sem medo de errar, elemento da alma das ruas! Essa 6 a verdadeira expressao do 

sentimentalismo musical!E a alma em contato com as cousas transcendentes divinas. 

a alma em expans6es lib6rrimas de todas as suas alegrias ou de todas as suas tristezas 

Enfim..,6 a alma s6, sem mais nada. Com  a sua alegria ou com a sua Dor!, 

E essa expressao da alma lib6rrima, da alma das ruas, nao se exemplifica somente com 

os esfarrapados da sarjeta. Nao. Essa expressao se ve tamb6m em pessoas mais cultas e 

mesmo distintas, mas que sao a alma das ruas, em contato com todas as belezas desse 

c6u azul, que nos circunda! 

Luiz Fabri cio Vieira! Eis ai o exemplo frisante dessa alma jh vestida na indumentria de 

uma boa e distinta educa9ao. 

No entanto, Fabrcio 6 a express谷o viva da alma simples do musicista, que tem somente 

um Dom maravilhoso. Ouvi-lo dedilhar em sua gaita majestosa e opulenta de sons 

macios e delicados 6 ter-se aos 6 rgaos auditivos catadupas de vibra96es de uma 

sonoridade musical que nos eleva ao sonho, ao embevecimento. 

Fabrcio Vieira 6 uma alma grande. Da-nos as suas msicas de magicos efeitos, como 

nos da, sob uma alegria perene, o seu sorriso de bondade extrema! 

E 6 por isso que Luiz Fabrcio faz, ao mesmo tempo, ouvintes da sua msica e amigos 

da sua pessoa educada e simptica. 

Ouvimo-lo diversas vezes. Nas suas expans6es d'alma, ha gorjeios que ele decorou e 

transmitiu ao teclado da sua gaita encantadora. 

E esses gorjeios sきo aqueles mesmos gorjeios que ele ouviu, quando menino, dos 

p自ssaros cantores da sua terra bendita, da sua serra linda e altaneira que 6 tamb6m 

nossa, porque pertence ao nosso querido torrao catarinense... 
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51. 
18/10/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Juan Ventura! 

豆 esse, sem dvida um grande nome da arte musical 

Vimo-lo em dezenas e dezenas de crnicas de arte insertas em peri6dicos de 

reconhecido valor da imprensa sul-americana. Pelo que lemos nessas cr6nicas escritas 

em Santiago, Vai Paraso, Montevid6u, Buenos Aires, e ultimamente em Curitiba, onde 

Juan Ventura se exibiu sob fartos aplausos,6 o nome do pianista e notavel compositor 

bastante consagrado e aureolado com a aureola majestosa que s6 os eleitos da divina 

arte podem possuir. Juan Ventura 6 espanhol de nascimento.E , entretanto, chileno de 

cora9o. Foi la no Chile, sob o calor de um Sol encantador que ele ingressou na 

misteriosa teia de sons, que envolve a todos os iluminados da arte e que imortalizou 

Carlos Gomes. 

Cora戸o espanhol ou cora9ao chileno,6 s lo mismo... ha em todos os dois o 

sentimentalismo artistico da alma latina a que tamb6m pertencemos. Ha em todos os 

dois a mesma vibratilidade de emo96es. A alma latina 6 sempre uma; a alma latina 

nunca alertou, nunca degenerou, nenhuma das sensibilidades que lhe s谷o peculiares. 

Cora9ao latino, pulsa, pois, em todo o orbe terrestre sob o mesmo impulso rtmico. 

Juan Ventura, al6m de musicista,6 um cavalheiro de fina educa9ao, encantando todos 

com as fidalgas maneiras que lhe sao tao proverbiais. 

O acatado pianista dar dentro de poucos dias, sua audi9ao dedicada a culta gente de 

nossa terra que ter, desse modo, a feliz oportunidade de admirar as suas qualidades de 

admiravel artista do teclado. 
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52. 
19/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Ernesto Emmel! A piedade humana 6 tao divina, como 6 divina a tua maravilhosa arte! 

Entre os que te admiram, entre os que nao esquecem as belezas desse Dom que fizeram 

de ti um eleito, deixaste os que vigiam, embora de longe, todos os teus passos. E 

gozaram eles, juntamente contigo, todas as tuas gl6rias, todas as tuas felicidades no 

caminho dessa arte, que n乞o raras vezes 6 como as rosas: de beleza e perfumes e... de 

ferinos espinhos!... 

Esses mesmos amigos sinceros hoje choram contigo as mgoas do sofrimento dos 

revezes que tens passado nesses丘  ltimos tempos. 

Longe da terra - ber9o como deve ser cruel o sofrimento da criatura! 

Junto ao nosso torro natal, parece, deve ser mais suave esse sofrimento. As belezas das 

colinas da nossa terra, o baloi9ar do Mar onde brincamos pequeninos, deve ter para n6s 

a do9ura das carcias maternas! 

Ernesto Emmel! 

Os que te querem bem, os que te desejam feliz, ja se inquietam com o teu sofrer. Pude 

observar, com emo9ao, esse movimento que se opera com a consecu95o da tua vinda 

para Florian6polis. 

E esse movimento 6 tanto maior,6 tanto mais digno da nossa admira9o, quanto se sabe 

que 6 emanado de meia dzia de almas simples como a tua! 

Querem esses amigos a tua vida [vinda]imediata. Querem-no com fervorosa simpatia. 

Ser a volta do amigo sincero e modesto; sera a volta de um mgico violonista que 

Florianpolis inteira adora como a expressao mais viva da sua arte! 

Ernesto Emmel! 

E eu, que palavras nao tenho para descrever a alegria que essa notcia me causou, dir-te- 

ei simplesmente, comovidamente: 

Bem-vindo sejas tu ao seio da terra santa e boa que 6 a tua, que 6 a nossa terral... 
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53. 
20/10/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Sebastiao Vieira 

Tivemos informa9ao hoje que se realizar自  na pr6xima Quinta-feira o grandioso concerto 

de piano pelo eximio artista do teclado, Juan Ventura - o distinto virtuose. 

O seu espetaculo sera levado a efeito nos sal6es do Club 12 de Agosto, em beneficio da 

associa9ao das damas de caridade desta capital. 

O distinto pianista, como homenagem especial, oferece essa majestosa audi9ao a S. 

Exmo. Sr. Ce!. Aristiliano Ramos, dd. Interventor federal neste Estado. 

Ao que fomos informados, consistirh esse festival uma noite de fina arte, dada a 

circunst含ncia que o maestro Juan Ventura 6 um dos elementos mais representativos da 

arte do teclado na Am6rica do Sul. 

Temos em m谷os as suas esplendidas credenciais de artista consumado e, por elas, 

podemos constara que Juan Ventura 6 figura de valor na Divina Arte dos Sons. 

Voltaremos ainda a este assunto trazendo ao publico de Florianpolis, os mais preciosos 

informes sobre o brilhante artista a que Florian6polis ir言  aplaudir na prxima Quinta- 

feira. 
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54. 
22/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Por muito maus que sejamos neste vida de amarguras e dissabores, restam-nos, s vezes, 

alguns sentimentos aproveitveis. Desses sentimentos, o da gratidao 6 um dos mais 

louv自veis e, infelizmente, o menos conservado ou, melhor, mantido nos rec6nditos do 

nosso eu... 

Eu mesmo reconhe9o em mim, antes que outros o fa9am, a falta, muitas vezes 

condenada por minha consciencia desse sentimento. 

Tenho escrito, algumas palavras sobre artistas, uns ainda no cen自rio da vida, e outro ja 

falecidos ha tempo. 

Devera ter, j自  dito algumas palavras sobre algu6m, a quem minha consciencia 

intimamente defende. A consciencia manda que o fa9a. Ela se manifesta... logo a 

gratidao em mim anda somente um pouco adormecida.. 

Falemos, pois, Balbino Alves da Cruz! Mem6ria que eu respeito. Foi meu mestre, foi 

meu amigo. Devo-lhe as primeiras li96es de msica! 

Nada sei da Divina Arte. Mas nao foi sua culpa. Ele ensinou-me carinhosamente, eu no 

aprendi nao por sua vontade... 

Balbino Alves da Cruz era, parece-me baiano. Bom e afvel. Gostava de contar as suas 

gostosas anedotas do tempo da Guerra do Paraguai. 

Duma feita, dizia ele, n6s todos em marcha contra o inimigo, nao podiamos parar.. 

Na tropa havia um rapaz, cabra escovado e moleque certo numa pontaria. Durante o 

percurso, pela margem da estrada correu um tatu. E o tal cabra escovado nao contou 

tempo. Num esfregar d'olhos, baixou-se, pegou uma pedra e... z自s... foi ligeiro, t谷o 

ligeiro que jogou a pedra e correu rpido para segurar o bicho.., quando pegou o tatu, a 

pedra bateu-lhe em cheio nas costas!!! 

7,7 

(e vitoriosamente) - a pedra havia chegado atrasada! ! !... 

Coitado, o meu bom mestre Balbino. Que Deus o tenha no Reino da Gl6ria. 

A ele muito devo! Eis a minha Gratidao! 
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55. 
23/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

A Msica 6 irma gemea da Poesia. Ningu6m o negar自, por certo. 

Como 6 sabido pelos que estudaram o a-b-c da arte musical, a msica se divide em trs 

grandes partes: melodia, harmonia e ritmo. 

E 6 o ritmo, sem dvida, uma das partes importantes da arte e sem ela jamais se pode 

executar qualquer melodia sem o respectivo "acompanhamento" ou "centro" 

O ritmo na msica,6 o ritmo na poesia. Mhsica sem ritmo seria, certamente, poesia de 

p6 quebrado... E, como na msica, ha na poesia as mesmas exigencias rtmicas. E no 

so essas exigencias simples convencionalismos da arte. Elas sao, como na msica, 

exigencia do grande juiz, o soberano juiz que 6 , no dizer do antiquissimo Padre Moura, 

o ouvido! 

Ele, o ouvido,6 que rege essa mat6ria...! 

E foi com raiva dele que os inimigos do ritmo fundaram a "poesia capenga" a que 

deram o nome de futurista... Casemiro de Abreu e Castro Alves nao souberam dessa 

novidade, pois tiveram a felicidade de morrer antes do advento dessa bela cousa! 

Na msica hh os tempos fortes e tempos fracos. Na poesia. ha as silabas tnicas e as 

silabas d tonas, respectiva e paralelamente. E uma poesia de silabas t6nicas deslocadas 

deixar de conter nelas "versos", propriamente ditos, para conter apenas amontoados de 

palavras, que a dic9ao feita sob o ouvido musicalmente educado rejeita 

irremediavelmente... 

Vinte quadras feitas sob versos bem medidos e com acentua96es tnicas criteriosamente 

dispostas, poderao ser adaptadas a um determinado trecho musical sem que neste 

precise ser alterado, de uma estrofe para outra. 

O mesmo nao acontecer自  com os versos de tonicidade confusa que exigirao, por certo, 

muitos tipos de msica diferentes. 

A poesia 6 irma gemea da msica. Mas, para g自udio dos que gostam de "futurismo", 

esse j含  se infiltrou abusivamente na msica. 

Tem a palavra a "jazz-band" americana e toda a sua "bateria" copiada, ao que parece 

dos "trens" usados na arte... culin aria! 
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56. 
24/1O/1934'0 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Juan Ventura, o festejado pianista e compositor espanhol, vai amanha fazer a sua festa 

de arte em beneficio da altruistica Associa9ao das Damas de Caridade de Florianpolis. 

Esse magnifico espetculo o seu autor dedica ao Exmo. Sr. Cel. Aristiliano Ramos, 

como homenagem ao digno Interventor Federal. 

Juan Ventura 6 bem digno da nossa aten9ao. Quem folheou demoradamente o a lbum em 

que o distinto artista arquivou todas as cr6nicas sobre os seus admirveis sucessos, 

diversas pra9as dos mais adiantados centros sul-americanos, quem folheou esse belo 

album, tem a grata impressao de quem viaja imaginariamente pelas alamedas da 

saudade de um passado lindo e repleto de gl6rias. 

Esse a lbum foi-lhe oferecido por um grupo de suas distintas alunas, quando professor de 

piano numa das mais importantes cidades do Chile. H自  nesse livro da saudade 

referencias aos artistas. Referencias que enternecem; referncias que comovem! 

Aquela despedida, quando o querido pianista transfere sua residencia para Montevid6u, 

quem a leu pode bem imaginar o grau de estima em que era tido Juan Ventura. 

Mas o artista, ahna feita ao sonho e a fantasia, l自  se ia para novas plagas, a procura 

sempre de novas emo96es, nessa peregrina9ao constante que vive arraigada na vontade 

de todos os eleitos da divina arte! 

Juan Ventura 6 compositor festejado e possui quarenta e tantas obras, (operetas e 

zarzuelas) de sua autoria, algumas em colabora9ao com o laureado violinista espanhol, 

10 Nesse mesmo dia, uma coluna com o ttulo MSICA anunciava o seguinte: "Schneider Trio A ustria! 
Florianpolis esta em v6speras de um acontecimento artistico como jamais se realizou em nosso meio. A 
~ 	 i6s uma alta visita a nossa capital do atmado "Schneider Trio Austria" de Viena, significa de fato para i 

distin9ao e continuar, sem dvida a mais elevada manifesta9ao de pura arte a que teremos o raro prazer 
de sentir, O conjunto acima, o qual 6 considerado o melhor conjunto de trio de camara de toda a Europa, 
dar自  apenas um grandioso concerto nesta cidade, que se realizar no prximo dia 31 do corrente no "Lyra 
Tennis Club". Os ilustrados componentes do "Schneider Trio" sao professores de msica de fama 
mundial. O pianista, Dr. Egon Kornauth,6 doutor em msica e um dos mais conhecidos compositores 
austracos dos nossos dias. Como pianista de msica de c含mara a critica o consagrou o mais perfeito no 
genero em todo o mundo. Remja Waschitz, o violinistas do "Trio", foi durante longos anos o violino 
spala das mais afamadas orquestras sinfnicas da Europa. Notabilizou-se como solista e como artista de 
msica de camara. 
Finalmente, o professor Wolfgang Schneider foi, durante muitos anos, o violoncelista-solista da 6 pera e 
da Orquestra Sinfnica de Viena. Fundador do "Trio". aue porta o seu nome, lhe foram conferidos titulos 
nonorincos peio 1-'resictente cia republica cia Austria e por governos de varios outros paises. 
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Teimo Vela - o distinto colega de Sarasate. Vimos exemplares de programas de grandes 

espetculos em Vai Paraiso, Santiago, Monteviddu, e tantas outras grandes cidades. E 

nesses programas se ostenta o nome de Juan Ventura, ora como autor da Msica da 

opereta que se levar a cena, ora como regente da orquestra, dirigindo suas pr6prias 
partituras! 

Nao ouvimos, ainda, a Juan Ventura. 

Entretanto, o seu programa diz da sua virtuosidade... 

Jardim de rosas, sua valsa cl自ssica, mereceu palavras de elogiosos da critica sul- 
americana! 

Assim Cantar da serra. Assim Danca d rabe. 

Hd no seu programa outras msicas boas. 

A medir pelos caractersticos de bondade de Juan Ventura, caractersticos distintos que 

refletem toda a sensibilidade dessa alma, o pianista e compositor, ha de, por certo, 

dedilhar o teclado do maravilhoso instrumento, n乞o mecanicamente como muitos o 

fazem, mas com a misteriosa gra9a profunda e sensitiva, transcendente vinda dessa 

for9a invisivel que se emana dos rec6nditos do cora9ao! 

Sao, pois, estas as proeniinentes figuras do mundo artistico universal que se vao apresentar a nossa culta 
plat6ia, no prximo dia 31 do corrente." 
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57. 
25/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiをo Vieira 

E sem dvida, um grande acontecimento musical para Florianpolis, a vinda de um trio 

de c含mara. 

E o que vem visitar-nos 6 um conjunto de fama universal. 

Sera isso, pois, uma ocorrencia que Florian6polis raramente registrar nos seus 

minguados e palp6rrimos anais artisticos... 

Desse particular temos, vivido, digamos francamente, num intrmino [interminhvel] 

reルo espiritual. .. 

Florianpolis tem vivido, desde longos anos, sem ambiente artistico! rarissimas vezes 

podemos visitar a visita de um ou outro artista de nomeada. E de arte desse genero 

tivemos somente, e ja ha alguns anos, um conjunto alias excelente: - Quarteto Brasil 

Teremos agora, em breves dias, nesta capital, a presen9a do famoso "Schneider Trio"! 

noticia alvissareira sem dvida, para os que sabem aquilatar do valor de um trio de 

camara. 

A msica de camara 6 , digamos, a msica por excelencia. Nada mais belo, nada mais 

puro, em mat6ria de msica! 

A msica de camara 6 de se ouvir religiosamente. O ouvido musicalmente educado 

recebe com tal emo9乞o, com tal devotamento, que se sente num halo quase de 

Divindade... 

N乞o ha mesmo pena que possa descrever a pureza harm6nica de um acorde ferido por 

um desses "trios". 

H自  nele um mist6rio que se nao desvenda.E oe xtase! 

E o arrebatamento! 

Florianpolis bem merecera outro ambiente artistico. Ha no ilh6u catarineta um 

sentimento musical inato. O catarinense ilh6u pode n乞o saber ler, mas sabe cantar ou 

mesmo "arranhar" nalgum instrumento qualquer, cousa que demonstra esse sentimento 

inato. 

Mas a metodiza9ao do seu Dom, nunca ele a pode fazer. 

Para faze-lo, precisaria, como 6 sabido, uma escola de msica. Quem realizaria esse 

milagre? O C6u? O C6u azul que nos envolve nesse amplexo amoroso e to lindo, esse 
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mesmo C6u tem a nostalgia dessa tristeza que acompanha o pobre ilh6u que, em 

quest6es de arte, nao em Florianpolis, mas no... Desterro... Uma vez, ja ha muitos 

anos, procuramos conseguir uma modestissima verba de um dos governos anti- 

outubrinos para instalarmos o nosso pequenino conservat6rio. E essa nossa id6ia passou 

intacta, intangvel, para as regi6es post-outubrinas e s todo  lo  mismo... E do 

conservat6rio idealizado, apesar que ele custaria somente 3:200$000 mensais, ficou 

apenas conservada a id6ia. 

Jh 6 alguma cousa! 

Tamb 6m, como algu6m o disse, msica nao 6 "genero" de primeira necessidade 

Deixemos o conservat6rio que em nada nos adianta... Falemos outra vez do Trio 

Schneider. Ele vem ai e Florianpolis, a terra-ilha cujos habitantes aprendem no baloi9o 

do mar, esse ritmo maravilhoso que lhe vive no ouvido, ir assistir extasiado a todas as 

belezas das ricas, das majestosas msicas de camara 

Esse ouro faiscante que nos enche a alma de emo96es misteriosas tem-nos sido sempre 

trazido por um u nico garimpeiro. 

E esse garimpeiro intemerato, audaz, persistente nestas conquistas lindas da Arte, , sem 

dvida, um cavalheiro cujo nome deve ser escrito em caracteres maiores: Victor Busch! 

Agradecemos, pois, a ele, as deliciosas horas de arte que, por tantas vezes, nos tem 
dado! 
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58. 
26/10/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Sebastiao Vieira 

Assisti, ontem, o festival de arte levado a efeito nos sal6es do Club Doze de Agosto, 

pelo distinto pianista espanhol Juan Ventura. 

Esse espetculo fora dado em beneficio da Associa9ao das Damas de Caridade e o seu 

autor o dedicou, como sua especial homenagem, ao Exmo. Sr. Ce!. Interventor Federal 

neste Estado. A hora aprazada teve inicio a execu9ao do bem elaborado programa, ap6s 

a respectiva apresenta9ao do ilustre pianista, apresenta9ao esta feita pelo Exmo. Sr. Dr 

Jos6 Rocha Ferreira Bastos que enalteceu as qualidades da virtuose de Juan Ventura. 

E o querido artista executou a primeira msica do programa. C6rdoba, de Albeniz 

Sentimentalismo profundo com enlevos de preces... msica feita pelo cora9ao e para o 

cora9ao. Sonho!E xtase! 

Palpita96es e anseios do artista, transmitidos ao audit6rio pelos seus dedos 

maravilhosos. 

E, quase ao final, explos6es vindas desse sonho se fizeram ouvir... 

Finalmente a msica retorna a do9ura primitiva. Sonho! E xtase! 

Palpita96es e anseios! 

Lentas... palpita96es... 

Mudos anseios... 

"Dan9a Espanhola n。  5" de Granados: toda a gra9a, todo o encanto da msica, dessa 

msica palpitante da terra das mulheres lindas de olhos negros de veludo, foram-nos 

trazidos a imagina9乞o pela sublime interpreta9ao de Juan Ventura. 

Jota Aragonesa de Lahoz: - uma jota formid自vel! Que baixos pesantes e 

propositalmente marcatos! Que escalas bem dedilhadas! 

E no affretando to comum nessasjotas, o artista nos extasiou extraordinariamente! 

Nocturno em Mi bemol de Chopin: - os gruppettos e mordentos desse nocturno s6 os 

dedos delicados de J. Ventura os poderiam fazer com tamanha perfei9o 

Todo esse nocturno magistralmente executado. 

Dan9a do fogo (Falia): - belo trillo inicial! 

Pedais executados brilhantemente. 

Os crescendos e decrescendos foram fantasticamente feitos! 
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Estilo lindo, realmente, da vibrante dan9a de fogo. Ha, entrecho, como vis6es 

misteriosas.., chamas crepitantes que crescem.., crescem.., e desprendem faguihos 

Marucha, de Vives: - melodia riquissima de emotividade, desenhada sobre os graves do 
piano. 

No Allegro: muita sutileza especialmente no trilo. 

Depois... o maestoso muito imponente! 

E retoma, ao final, a melodia riquissima de emotividade para terminar numa bem feita 

strapada, sob golpe atacado com muita arte! 

Sinos da tarde (Vincenzo Billi): - musica de campanas, feitas em disson合ncia, Imita9o 
lindissima, Vincenzo Billi escreveu esta msica em carter imitativo, e o fez certo de 
alcan9ar a interpreta9ao que ela desperta em todos 

Juan Ventura deu-nos muito bem "Sinos da tarde". E o audit6rio aplaudiu com tal 

entusiasmo que o distinto pianista bisou esse trecho novamente sobre fartos aplausos 

Jadim de Rosas (de Juan Ventura): Sonho!... 

O que direi dessa divina valsa? Teria muito o que dizer,6 certo. Mas como exprimir? 

Sinto que faltam a minha modestissima pena todos os recursos para dizer da 

emotividade dessa composi頭o de Juan Ventura. 

"Jardim de Rosas" direi, pois, tao somente: foi escrita no C6u! 

Dan9a rabe (de Juan Ventura). Bem urdida e bem executada 

Mereceu fartos aplausos. 

Cantar da Serra (de J. Ventura): - lindo "intermezzo" do autor e composto com maestria. 

Ouvimo-lo gostosamente. Ha nele trechos surpreendentes em que o artista demonstra 

toda a sua maravilhosa t6cnica com a execu9ao de dificilimas passagens 

Ao terminar o concerto o distinto pianista e compositor foi muito cumprimentado pela 

assistencia, que demonstrou, assim, a sua simpatia pelo consagrado artista, que soube 

cativar o seleto audit6rio que fora ao elegante club Doze para gozar as delicias dessa 
inesquecivel hora de fina arte proporcionada por Juan Ventura! 
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59. 
27/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

A arte em a nossa Florian6polis de hoje, como na nossa Desterro de ontem, foi sempre 

dificil de penetrar assim sem mais nem menos, na maravilhosa ilha dos ocasos raros... 

Dir-se-ia que ela, a arte, tivesse medo a s viagens de mar... 

Por6m, hoje, que temos a majestosa ponte Hercilio Luz, ja nao nos parece, que seja a 

causa dessa contnua ausencia de Arte, pois poderia ela viajar at6 n6s de-d-pd ou entao, 

db~d-cavalo... 

Mas, esmiu9ando bem, o cousa, a arte adotou mais da nossa terra em outros tempos 

longinquos! 

Oi9o que muita gente antiga relembra saudosamente belas temporadas de companhias 

liricas e de operetas! E, parece-me, que houve mesmo, mais um poucochinho de arte 

Mais foi s6 um poucochinho, isso nao vale. A arte nunca foi la amiga de n6s... 

Essa cousa, desde longos anos, caminha a passo de tartaruga. Senao, vejamos 

O Teatro Alvaro de Carvalho, conforme alguns dados que me foram fornecidos 

gentilmente pelo distinto cavalheiro, Felix Brandao, foi idealizado em fins de 1849. Que 

tal? Isso j vai longe! ...Em 1850 foi lan9ada a primeira pedra, a pedra fundamental 

dessa obra. E quem a lan9ou foi o ento presidente da provincia de Santa Catarina ー  
Jo乞o Jos6 Coutinho. 

Vamos agora, ap6s os foguetes da formid自vel festa de lan9amento dessa pedra, vamos 

agora, repito, esperar um pouco, descansar por um instante, para depois ver a obra 

pronta. 

1871!!! At6 que enfim foram reiniciadas e terminadas as obras de 21 anos passados 

Obras? 

Apenas os alicerces esverdeados pelo tempo que, por certo, riu muito dessa 

demorazinha... 

Quer dizer: a obra foi iniciada em 1850 e terminada em 1871! 

Portanto, como se ve na exposi9ao feita, o progresso das cousas de Arte caminha, ja 

desde esse tempo, a passos... largos... muito largos!.. 
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60. 
29/10/1934 
Coluna De Arte 
Redator Sebastio Vieira 

Schneider Trio A ustria 

Vamos ter, Quarta-feira prxima, suprema delicia de ouvir o que hd de mais fino e mais 

empolgante em mat6ria de msica: o Trio Schneider A ustria 

Ser um grande acontecimento para a nossa Florianpolis 

Iremos, assim, gozar um hora de arte que nos ficard na mem6ria por muitos anos 

O Trio Schneider 6 , sem dvida, um afamado conjunto musical que dispensa qualquer 

referencia. Ele vem precedido de conceitos ja firmados nas grandes capitais europ6ias e 

as cr6nicas a seu respeito dizem bem alto do valor desse Trio que ir deliciar a 

sociedade fiorianopolitana. 

Temos em mao o imponente programa que o excelente conjunto vai executar em o seu 

concerto na elegante sede da Sociedade Lyra Tennis Club. 

Ha nesse programa uma verdadeira sele9ao de msicas finissimas dos mais c6lebre 

autores. Sao todas as msicas do programa raras j6ias do escrnio da arte sublime dos 

sons. La esto p自ginas brilhantissimas de Leclair, Mozart, Gounod, Schubert, 

Boccherini e Brahms. S6 em ler-se esse programa, ja se experimenta uma indizvel 

vontade de assistir a to empolgante concerto. Cita-se como a prelibar11 o prazer da 
audi9ao desse trio maravilhoso, tal a misteriosasensa9ao que as m丘sicas daqueles 
grandes autores despertam em nosso cora96es 

Iremos ouvir as mais lindas pginas de msicas, executadas por maos hdbeis e por 

espritos cultos cujo sentimentalismo imprime s notas dedilhadas emo96es profundas 

que nos elevam ao e xtase dos Sonhos e das Fantasias. 

E Florianpolis ha de, por certo, aproveitar porfiadamente, esse espetculo maravilhoso 

que, s6 de muitos em muitos anos, poderemos apreciar 

Aguardamos, portanto, com grande ansiedade essa noite de arte, de fina arte, que 

saberemos acolher gostosamente. 

n [sentir prazer antecipadamente ao pensar em algo] 
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61. 
30/10/1934 
（万luna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Sebastiao Vieira ja escreveu seu nome nesta casa com letras de ouro. Bem avisado andei 

entregando-lhe a nossa coluna, a qual o seu talento emprestou um brilho que esta muito 

al6m de mim. Infelizmente nao lhe 6 possivel continuar; os seus afazeres absorvem-lhe 

todo o seu tempo. Reassumo por isso, por alguns dias ainda o DE ARTE. 

O que se passou na minha curta ausencia? Apresentou-se ao p丘blico florianopolense 

Juan Ventura, pianista consagrado, de uma sentimentalidade sem par. Sebastio Vieira 

j o disse e,6 o bastante para mim. Sebastiao 6 um artista conscioso, inteiro e perfeito 

A sua crtica provoca os meus mais efusivos parab6ns. 

Nao li outras cr6nicas sobre o concerto de Juan. Possivelmente alguma figura de 

proje9ao imaginria tenha julgado o grande pianista mal executor e aconselhado-o a 

seguir outro rumo. N乞o me causaria surpresa se amanha algo sobre o assunto cair-me 

sobre as vistas. 

Conheci certo crtico que 6 profissional mas.., que profissional! Aprendeu violino e 

acabou pianista! Mas que pianista?!... Em todo caso o piano n乞o exige ouvido para 

afinar, empurra-se a munheca e... vai de qualquer jeito. 

Certa ocasi5o falvamos sobre a personalidade fisica e artisticamente ex6tica do cujo e, 

um colega gaiato contestou-me afirmando que o tal era eximio violinista. 

A surpresa da afirmativa deixou-me em estado de estupor e na dvida dos 

conhecimentos do meu irmao de arte. 

Ante os meus protestos o meu colega replicou-me: "Mas, Barbosa, ele j自  carregou o 

violino do Pery Machado"! Tableau. 
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62. 
31/10/1934 
（万んnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

O trio vienense Schneider estr6ia hoje no "Lyra Tennis". Por este auspicioso fato Victor 
Busch merece o meu mais forte abra9o. Jh tive a oportunidade de ouvir em dias da 

semana passada, em Blumenau, o magnifico conjunto que nunca ouvi igual. O poder 

interpretativo dos grandes mestres, que ora nos visitam,6 raro e invulgar. O amante da 

msica, o privilegiado que sabe sentir a arte divina, v6-se como que transportado a um 

mundo r6seo, onde tudo 6 perfeito e puro como a brancura da harmonia. A gente se 

esquece da vida com todo o seu cortejo de maldade e de dor 

Assim Florian6polis vai ter uma oportunidade feliz de ouvir, de sentir o que ha de 

perfei9乞o em msica de c含mara, uma das ramifica96es da msica para que 6 preciso 

grande t6cnica e especialmente muita, muita alma mesmo. E isso possuem de sobra os 

geniais e incomparveis artistas que nos visitam. 

A Victor Busch o meu afetuoso abra9o 
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63. 
03/11/193412 

Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Arte, palavra to divina, que at no nmero de letras 6 igual a Deus! 

Arte, 丘  nica forma que Deus encontrou para inocular no homem um tomo de sua 

essencia! 

Arte, voc自bulo sem sin6nimo; perfei9ao da Dor! 

Arte, retrato de Jesus! 

Es humilde como o Nazareno e sublime como a Virtude! 

A ti ningu6m se iguala embora te invejem. 

E como mau compreendida,6 s como te ignora a massa de ignara! ?... 

Antes assim... o reduzido nmero dos que te cultivam, mais te querem e mais te 

adoram!... 

O governo do Estado, num gesto nobilissimo, vem prestando auxilios a tudo que6 

nosso. Ontem, uma dadiva a um ilustre catarinense que quer concluir o produto dos seus 

estudos de 30 anos; hoje subvenciona a nossa embaixada do Remo. 

Fez bem, o esporte 6 o alicerce da forma9乞o fisica da ra9a. Mas se bem cuidar da alma, 

da intelectualidade da mesma ra9a, te-la-自  mais forte, porque sera mais culta. Verdi6 

bem maior que Primo Canera! 

Permitimo-nos, pois, pedir ao governo do Estado, que olhe e estude com carinho um 

meio vihvel de nos dar uma escola de msica e o Sr. Cel. Aristiliano terd feito assim um 

grande bem a sua terra. 

Ai fica o nosso apelo!... 

12 Faltam os jornais de Quinta e Sexta-feira (duas 01 e 02/11/34, respectivarnente). Com a falta destes trs 
dias, nao foi possvel recuperar a crtica do to anunciado Schneider Trio Austria. Neste mesmo dia 03, 
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64. 
05/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A distinta professora conterrnea, senhorinha Gilda Ligocki apresentara amanha a s 

vinte horas no "Club Doze", em audi9o de piano, suas alunas 

Gilda 6 sem favor algum, uma das mais brilhantes instrumentistas do teclado do nosso 
meio. 

No magistdrio revelou uma grande proficiencia, razao do merecido conceito em que6 

tida. 

Aguardamos com interesse a audi9ao de amanh谷  e dela emitiremos com sinceridade, o 
resultado das nossas observa96es. 

Agradecemos penhoradissimo o convite nos enviou. 

65. 
06/11/1934 
（万luna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

O nosso brilhante confrade O Estado fazendo a sua crnica sobre o segundo concerto do 

Schneider Trio A ustria, n乞o podia ser mais feliz. Pedimos, entretanto, aos distintos 
colegas permiss乞o para um pequeno reparo quanto ao ltimo perodo. N乞o s6 os 
cronistas de arte da cidade, mas tamb6m todos os cultores e admiradores da m丘sica, 
ficaram, no desnorteados e sim contristados pela demonstra9ao de indiferentismo do 
nosso p丘blico, que com justeza diz O Estado, tem mentalidade de circo 

Por certo os tres magistrais mestres de msica de camara sairam ajuizando de modo 

pouco dignificante a nossa cultura em mat6ria de arte. A culpa nao 6 nossa 

Nossa ilustre colega, a senhorita Gilda Ligocki, como j言  dissemos ontem, apresentar 
hoje,a s 20 horas, nos sal6es do Doze, em audi9ao, suas alunas de piano 

Fazemos votos para que a exibi9ao seja coberta de pleno e xito 
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66.  
07/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joきo M. Barbosa 

D. Gilda Ligocki 

Prezada colega, 

Nao me foi possivel assistir a audi9ao de ontem de suas alunas. Afazeres outros 

impediram-me de gozar as delicias do belo programa e de verificar o progresso das 

nossa futuras pianistas. Envio-lhe os meus parab6ns pelo e xito alcan9ado, que segundo 

estou informado, foi integral. 

67.  
08/11/193413 
（万んna DeArle 
Redator Joao M. Barbosa 

Sarapiao. 

Li o teu Estilhaぐo de ontem com referencia aos meus minsculos De Arte. 

Tens raz乞o e, eu confesso a puridade, j自  estava disposto a por-lhe a u ltima pd-de-cal 

Sabes, que tu 6 s meu irmao de sonho, que nunca esmoreci, nem fiquei no meio do 

caminho. 25 anos de luta incessante, 25 anos de esforo, 25 anos de desilus6es com o 

Dom, como dizes tu. Ora, um quarto de s6culo 6 quase uma existencia. 

Que esperan9a ainda nos pode restar? A mentalidade do nosso povo vai em escala 

decrescente. E, isto desanima. Viste ha pouco? 

Aparece em Florian6polis um conjunto de msica de camara de fama mundial, coisa 

como jamais ouvi na minha vida e nunca mais terei oportunidade de ouvir.., e a nossa 

famosa culta sociedade preferiu as besteiras do Picolino, nao me lo digas. O resultado: o 

Nerino leva trinta e v呑rios contos liquidos e o Trio talvez tivesse que mexer nas suas 

reservas para atender as despesas da estadia aqui. E depois disso.. 

13 Voltando ao dia 07/11/34, na referida coluna Estilhagos, o colunista Sarapiao diz, em uma determinada 
parte: "Os minsculo 'De Arte' de Joo Barbosa: estou notando que a se9ao to bem feita do 'De Arte', 
est sofrendo contrado e jh estd... parte,... nao parte... isto e mal desta terrinha: nada vinga, nada avan9a. 
A vontade nao se aninha aonde falta a esperan9a!" No dia 09/11/34, tamb6m na coluna Estilhaぐos, o 
cronista responde: "Respondendo o 'De Arte' de ontem, de Jo乞o Barbosa. Joao Barbosa, o teu 'De Arte' 
dirigido a mim, somente faz com que venha abra9ar-te muito e muito alegremente. Tens raz豆o. Tudo 
recua nesta santa terra ilhoa e 6 verdade bem nua: - o Dias Velho ainda volta, desembarca em Sao Luiz e 
sozinho.., sem escolta, deixando n'自gua a falua, repete a frase feliz: 'Essa terra 6 mesmo boa!' (Mas o Gi 
solta na lata, com voz grossa que ressoa) Tarvezp 'raprant batata... Sarapio 
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68.  
09/11/193414 
（万んna De Arle 
Redator Joao M. Barbosa 

Leitores: A Gazeta publica hoje um trabalho de flego sob o ttulo Msica de ndio, 

colabora9ao especial do brilhante escritor brasileiro Jorge de Lima 

Outra coisa nao me 6 , oferecida neste momento, se nao dar a palavra ao grande 

intelectual. 

69.  
10/11/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

Foi na minha juventude que conheci o saudoso m丘sico catarinense Jo乞o Rosa 

Naquele o grande bombardinista exercia as ftin96es de contramestre da For9a P丘blica 
Joao Rosa foi um artista na verdadeira acep9ao do voc自bulo. Lembrei-me dele hoje ao 

ouvir um garoto assobiar uma valsa de sua lavra e que apesar de ter vinte e vhrios anos6 

sempre nova; a sua origem interessantssima e original 

Rosa apaixonara-se por uma certa a quem por motivos fortes n乞o se atrevia falar 'em 
amor. 

Mas, era preciso fazer a conquista. Escreveu-lhe v言rias cartas, faltando sempre a 

coragem para remete-las. Pensa daqui, parafusa dali, at6 que encontra a forma 丘  nica de 

declarar-se sem que ningu6m pudesse suspeitar da sua paixao. A arte salvara-o. Rosa 

no era s6 msico, era tamb6m inspirado poeta 

A sua diva possuia um papagaio falador. O papagaio ia ajudar-lhe 

E o apaixonado artista escreve-lhe a linda valsa e o verso que nao era mais que um 

recado sonoro: 

Papagaio, diz a ela/ Causa do meu sofrer,ノ 9uero dizer que lhe amo,/ Depois que 
importa morrer. 

A m丘sica 6 lindissima e muito conhecida aqui. Nao sei se o recado foi dado 

lA , ~ ，・～  t 一  ー Joao Barbosa. contorme escreve na coluna, anuncia neste mesmo aia a publlcaCao cie um texto ao 
"brilhante escritor brasileiro" Jorge de Lima sob o ttulo de M"sica de I ndio. O texto trata dos Jesuitas e 
suas tentativas de trazer a pobre experincia indgena algo da cultura musical da igreja ocidental europ6ia 
com o intuito de refor9ar o processo civilizat6rio indgena. 
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70. 
12/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A prop6sito de uma croniqueta que fiz ha dias sobre o indiferentismo do nosso povo 

pelas coisas de arte elevada e a sua preferencia por palha9adas, dizia-me ontem um 

amigo: 

"Em toda a parte 6 assim. Os circos sao sempre preferidos." 

A observa9乞o deixou-me em verdadeiro estado de estupor, especialmente partida de 

pessoa que j自  viveu muito em grandes centros, e, confesso francamente, nao tive 

resposta no momento. 

Refletindo, depois de tomar a mim, conclui que meu amigo nas grandes metrpoles s6 

frequentava circos. 

Hoje, a exiguidade de espa9o, nao nos deixam estendermo-nos at6 onde queramos. 

Amanha voltaremos. 
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71. 
13/11/193415 
Coluna De Arte 
Redator Jo豆o M. Barbosa 

Tinhamos prometido voltar hoje com os comentrios sobre a opiniao de um amigo, 

quanto a cultura artistica do nosso povo. 

Um fato, porm, disso nos inibe; temos que apresentar a Florianpolis uma artista que 

vem precedida de grande fama. Nao n'a conhecemos, e assim de acordo com a rota que 

tra9amos, nada podemos adiantar em seu abono. Trata-se de L6a Bach, concertista de 

harpa e natural da Catalunha. 

Lemos alhures algo sobre a sua apresenta9乞o ao publico carioca em audi9乞o no 
municipal. 

A harpa6 , sem dvida, um dos instrumentos de msica que mais dificuldades apresenta 

no manejo. O som que emite 6 simplesmente divino. 

A harpa nos d id6ia da msica dos anjos 

Santa Cecilia, a nossa padroeira, foi harpista e talvez por isso 6 o u nico msico 

beatificado. 

Dedilhar as cordas do mavioso e delicado instrumento com alma e perfei9きo 6 cousa 
rara. 

Concertista de harpa vale a pena ouvir-se. 

15 No dia 13/11/34, na coluna Nossa vida: "Sra. Jo乞o M. Barbosa: faz anos hoje a xma. Sra. D. Iracema 
Briggemann Barbosa, digna consorte do nosso redator Joao M. Barbosa. A Gazeta cumprimenta." E 
v自lido lembrar que em diversos momentos aparecem nestas colunas sociais nomes e sobrenomes de 
msicos conhecidos na cidade (Friesleben, Vieira, Barbosa, Souza, ...), o que demonstra que eram, de 
fato, membros da elite da capital. 
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72. 
14/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Fal自vamos no nosso penltimo DE ARTE sobre a aprecia9ao feita por uma amigo a 

prop6sito do indiferentismo da nossa gente quando se trata da Arte. Dizia-nos o nosso 

comentador que a msica 6 para os nela entendidos. Esta redondamente enganado. A 

arte sente-se; entra-nos n'alma por dois sentidos: a viso e a audi9ao; dispensa os outros 

trs que se registra[m] ao contato da mat6ria. Sentir 6 quanto basta; quem sente 

compreende. 

Eu estou que o meu dileto amigo est自  atacado da mania de oposi車o. 

Coisa da poca! Esta mesma pessoa certa vez, encontrando-se comigo declarou-me o 

seu entusiasmo por uma msica que ouvira no radio e, trauteou um peda9o do 

MINUETO EM SOL MAIOR de Beethoven, insistindo que eu fizesse a aquisi9ao da 

partitura, no que o satisfiz. E dias depois o velho amigo que vive arredio, la estava no 

CLUB DOZE para ouvir Margarida L. de Almeida e muito em especial para observar a 

interpreta9ao que os nossos msicos dariam ao seu trecho preferido. 

Ele nao entende de msica mas sente-lhe os efeitos, como prova o fato acima. 

No 6 pois incongruencia critico amigo? 
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73. 
16/11/193416 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

L6a Bach, admirvel harpista fez ontem no "Club Doze" o seu concerto, que constitui 

um sucesso integral. Perfeitamente senhora dos segredos do extraordin自rio instrumento, 
a distinta artista, deu sobejas mostras do seu grande valor. N乞o se podia desejar melhor 

T6cnica irrepreensvel, sentimento em alto grau, poder interpretativo invulgar, a distinta 

concertista soube se conduzir a altura e interessar o audit6rio trazendo-o sempre prezo 

as cordas mgicas do seu instrumento. L6a Bach soube conquistar os admiradores da 

msica vencendo brilhantemente todo o programa em que nao se verificou o menor 

senao. ASSISTNCIA, a de sempre. MEIA DIjZIA 

16 Neste mesmo dia 16/11/34 A Gazeta publicou um texto intitulado O Festival Pr-Casa do Funciondrio 
PIblico, tratando de uma apresenta9o musical e teatral com artistas locais. 
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74. 
17/11/1934 
（万luna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Uma preocupa9ao paira em todos os espiritos que trabalham nesta casa -6 o "Natal do 

Garoto"! Nosso ilustrado redator e meu prezado amigo Dr. Ant6nio Bottini foi o 

idealizador. O Dr. Bottini 6 quem o dever da profissao leva ao recesso de todos os lares, 

por certo, em muitos deles viu a mis6ria com todo o seu cortejo e dores. A caridade 

uma qualidade pronunciada no seu bem formado cora9ao e o seu humanitarismo toda a 

gente conhece, ai, creio eu, o seu interesse em dar a esses pobres garotos um dia de 

Natal melhor. 

Nao se poderh prestar maior adora9ao a Nosso Senhor, que foi o inspirador de tudo.. 

Ontem, com a maior satisfa9ao noticiamos o concurso de dois elementos artsticos 

femininos, talvez os mais brilhantes do nosso meio musical. Icl6a Vieira e Ivonne 

Bruggemann, musicistas de escol vem em auxilio do "garoto do jornal". Que bonito! 

Mo9as em plena juventude, despreocupadas das vaidades do seu sexo, essas duas nobres 

almas, esses cora96es de ouro, um grande, um enorme contingente vem trazer para que 

o festival que se vai promover seja coroado do franco sucesso 

S6 mesmo quem o condao divino da Arte atingiu 6 que sabe bem o que 6 a Dor. Bravo, 

caras colegas! "Quem d自  aos pobres empresta a Deus". Permitam-me que lhes beUe as 
mdOs.'7 

17 ハ  土一 	一．  」  ノ，八 I.,I．ハー』、  
'.ノ  aia seguinte ijyi iii 1i') eo pnmeiro sem a publicaAo da coluna De Arte.E publicado, porm, um 

poema cc autoria de Sebastiao Vieira na pdgina colaboracdo literria dedicada a poesia de freqencia 
semanal toaas as segundas-teiras). Segue o poema intitulado Saudade!... (para o amigo Jodo Barbosa 
aizera sua esposa): tu te. recordas como eu eras, antigamente,! na mocidade - quadra azul das ilus6es?! 
quanuo eu vivia, aia e noite, alegremente,! gozando a vida, sem tristezas, sem paix6es?! (novo verso) Tu 
te recordas quando um dia, docernente,! de um violino ouvindo, al6m os meigos sons,! tu me falaste 
aiguma coisa, na inocentei muda linguagem que s6 fala em cora6es?! (novo verso) Depois, o Sonho se 
tomoi Realidade,! e t?do o resto tu j自  sabes e eu j自  sei:! a minha vida eu dei a ti, anjo adorado! (novo 
verso'e atua vicia a mim tu deste!.., hoje a saudade! me faz volver aos doces Sonhos que sonhei! s6 para 
eu ter as ilus6es do meu Passado!... Jo乞o Pessoa, 28!12!1932. 
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75. 
20/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Florianpolis viveu ontem horas admirveis, com o magnifico festival "Pr6-Casa do 

Funcionario", organizado pela abalizada professora de canto Mme. Gilberto Gheur. Foi 

uma demonstra9ao cabal do quanto n6s poderemos fazer em mat6ria de mhsica 

Com a noitada de ontem a arte do canto em Florianpolis, demonstrou o seu grau de 

aperfei9oamento sensvel e pelas gargantas daquelas seis gentilissimas patrcias vimos, 

com indizivel prazer e ainda maior orgulho que a Arte Musical ndo est de todo perdida 
no nosso rincao. 

Queria fugir a aprecia9ao do desempenho dos vrios nmeros, mas nao quero deixar a 

minha impress乞o s6 para mim. O espetculo foi in6dito. Organizado a capricho o 

programa teve uma interpreta9ao perfeita, pondo o gosto artistico da Exma. Sra. D 

Ondina Simone Gheur a coberto de qualquer crtica menos elogiosa 

A brilhante cantora conterranea Senhorinha Therezinlia Ramos nos disse no Tema e 

variag6es de Proch qual ser o seu amanha.a Afina9乞o integral, justeza, perfei9ao foi 
como se ouve a graciosa conterranea naquele brilhantissimo nmero. 

E, a assistencia com os seus entusi自sticos aplausos, disse bem mais que n6s nesse 

aranzel. Foi um mimero de sensa9ao. Outra vez em Bohme a cantora brilhou. Irene 

Silva, na Traviata, com aquela voz cuja sonoridade tanto nos agrada, cantou de forma 

que no nosso vocabul自rio nao encontramos palavra capaz de traduzir o que sentimos 

Maria N. Ramos, voz delicada, bem afinada, deu-nos uma boa int6rprete de Sciarra em 

Casa de bambola. Fanny Wanderley, uma verdadeira bonequinha de s'vres a cantar 

Uma suavidade, tal delicadeza, uma gra9a que a gente parece ouvir vozes de anjos em 
surdina. 

Ivone Brggemann e Icl6a Vieira, que poderei delas dizer mais do que ja disse em 

crnicas anteriores? Nao tem elas dado sobejas provas do seu valor? 

Vozes extraordinrias, excepcionais! Artistas completas, nenhuma s6 vez ainda, 

deixaram a desejar. Sao sempre as mesmas. Em Badafritz de Pittaluga, Icl6a Vieira foi 

impecavel, sem o menor reparo. No a critico, por mais exigente que seja capaz de Ter 

encontrado no desempenho o menor reparo 

Permita-nos, por6m, a ilustre professora D. Ondina Simone Gheur uma ligeira 

observa9ao quanto a distribui9ao dos numeros no programa 
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Parece-nos que Gon (legenda cinese), e Freustaci n乞o se adapta a tecitura da voz de 

Ivonne, que por mais esfor9os que fizesse, nao conseguia nunca ter o efeito necess自rio. 

E uma opini谷o nossa. Ivonne Brggemann 6 uma grande esperan9a da arte catarinense e 

com Icl6a Vieira forma dupla magistralmente grande,i ndice do nosso valor. 

Haja visto como nos coros da terceira parte do programa as vozes dessas duas brilhantes 

musicistas nao por exagero, mas pelo seu volume extraordin自rio destacavam-se do 

conjunto, acompanhado por grande orquestra. Nao queremos encerrar esta croniqueta 

sem frisarmos a maneira com que se conduziu o orquestra do Club Musical, que soube 
ser perfeita e sobretudo afinadissima. N乞o6 to dificil como parece uma grande 

orquestra, acompanhar com precisao nmeros assim. 

Prontos no ataque e como um justeza digna de nota, souberam aqueles artistas dar ao 

conjunto um apreci自vel concurso. Ai ficam pois os nossos parab6ns a todos que 

participaram da divina noitada. 
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76. 
21/11/193418 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Elisa Del Rio estr6ia amanh. 

Vimos o seu d lbum. Todos os crticos se referem a artista de uma forma bastante 

elogiosa. 

Int6rprete magnfica do tango argentino, conquista sempre onde se tem exibido, com a 

sua arte e a sua gra9a, a admira9乞o do phblico. O tango argentino 6 o hino da saudade. A 

dolncia do seu ritmo dh-nos uma id6ia de que se sente em abandono distante do seu lar 

O tango argentino 6 nostalgia,6 a can9ao da campanha com eco nas quebradas cochilas, 

daqueles campos infindos dos pampas. E a dor em sons. Cada frase musical 6 uma 

splica humilde do humilde. Nelas nao ha um 丘  nico grito, uma 丘  nica impreca9ao! Tudo 

6Tristeza, Dor, Nostalgia, Amor, Deus, Ilusao, Saudade! um sin6nimo de sofrimento! 
Como ser自  encantador uma mulher bonita, com a sedu9谷o da sua gra9a dizer-nos todo 
esse rol de amarguras! 

18 Seguindo a coluna De Arte, logo abaixo, estd um anncio do Circo 7 Irmos Rivero convidando o 
phblico para presenciar seus espethculos. A h ltima frase diz: A vinda de to importante companhia deve- 
se ao senhor Mrio Moura, o conhecido empres自rio que tanta coisa boa tem trazido a Florianpolis 
Repousa aqui certa comicidade, pois ao mesmo tempo em que Joao Barbosa se revolta com o privil6gio 
dado pelo p自blico da capital ao circo com rela9ao aos espetculos de msica e, conforme dir adiante, os 
reclames do barulho infernal da desafinada msica circense, o cronista tem que conviver com a id6ia de 
que sua cr6nica esth, para nao dizer colada, muito prxima destes tipos de animcios os quais ele repugna 
com tanta convicc谷o. 
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77. 
22/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

A minha croniqueta a prop6sito do festival "Casa do Funcionrio" tem servido de pasto 

para uma meia dzia de encobertos desafetos, explorar o que disse e o que diz dizer 

sobre o desempenho do espetdculo que foi inddito. 

Assim me referi eu: "Com a noitada de ontem em Florian6polis, demonstrou o seu grau 

de aperfei9oamente sensivel... 

Organizado a capricho o programa teve uma interpreta9ao perfeita pondo o gosto 

artistico da Exma. Sra. D. Ondina Simone Gheur a coberto de qualquer critica menos 

elogiosa". 

Exponho, depois, destacando de todas as int6rpretes a impressきo que recebi e permiti- 

me a um ligeiro reparo. 

Foi o quanto bastou para que os admiradores explorassem. 

Amanha sobra-me tempo e espa9o e entao conversarei meu gosto com esses espiritos 

Pequeninos・  
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78. 
23/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Sempre que recorro a 自  lbuns de artistas para fazer a apresenta9ao saio-me mal. 
infalivel. 

Fiquei-me ontem a matutar porque ser que hd certos cronistas, sempre dispostos a 

elogios bombasticos a tudo que 6 mediocridade 

E, com essas atitudes levam os de boa f, que acreditam na sinceridade dos colegas a se 

atirar ao ridiculo. 

Por duas vezes cai na esparrela, mas o frade ndo trs em capelo 

Certa ocasiao apareceu um professor cuja bagagem de recortes de jornais era quase do 

tamanho da enciclop6dia internacional. Baseado em tudo que li, fiz uma apresenta9ao ao 

nosso p丘blico, O concerto foi um desastre! O artista era o que se chama na giria de 

msicos um facdo. 

Agora embrulho-me outra vez, por ter dado crdito s referncias feitas a Elisa Del Rio, 

que pode ser tudo, menos "rainha do tango", e se o 6 , imprescindivel se torna uma 

abdica9ao imediata. Se algu6m foi ao teatro por causa da minha cr6nica, perdoe-me, eu 

tamb 6m fui enganado. 

Em todo caso serviu-me a li9o 

Mea culpa... 
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79. 
24/11/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Jo各o M. Barbosa 

"O Dr. R・ Ferguson, membro da Comissdo Municァαl do Leite, de Chicago, mosirαーse 

persuadido de alguns trechos musicαお cuidadosamente esco施dos, obrigam as vacas α 
uma producdo mdxima de leite!"(O Estado de onte回  

Esta resolvido o problema da msica. 

A Am6rica do Norte, cuida de tudo que representa money, vence sempre 

Enquanto os veterin自rios, criadores vivem, aqueles a estudar e esses a experimentar 

meios de aumentar a produ9ao do leite e, enquanto os msicos pensam ser a sua arte 

pdo de esprito, Dr. Ferguson descobre ser a arte dos sons um meio de aumentar a 

capacidade lactIfera das vacas, mediante a audi9o de msicas de estilos diversos, isto 6 , 

sentimental, hinos patri6ticos e msica de dan9a durante a refei9ao daqueles animais 

Ora, depois da introdu9ao da vitrola, do radio, do cinema falado, que tanto mal causou 

ao msico, esta nova traz-lhe uma certa grande esperan9a. Vamos ser um elemento 

precioso a pecuria e a indstria de laticinios. E a nossa arte vai ter valor, sendo que 

dela, do patriotismo dos seus cultores, muito depender a forma9ao fisica da ra9a, pois 

que o leite 6 alimento indispens自vel 

Eia colegas, rumo aos estabulos e aos campos! 

Vamos tocar para as vacas.'9 

19 No dia seguinte, 26/11/34, na coluna Estilhacos, sob o titulo "Sobre o DE ARTE de Jodo Barbosa 
referente ao uso da m'sica para aumento da producdo do leite nas vacas ".A vaquinha do Isidro! 
estava magra e muito tina! nem dava, de leite um vidro...! pobre Isidro! Triste sina!/ Em vendo agora a 
noticia' e no jornal, Isidro (e serio)! toca gaita e, que delicia,! a vaca dele 6 mist6rio!! Se ele toca uma 
rancheira! o leite 6 tao abundante! que precisa at6 torneira! para evitar a vasante!“. 
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80. 
26/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A "festa do garoto do jornal" est em preparativos. Procuramos dar ao programa um 

feitio que condiga com os beneficiados, isto 6 , msica ligeira, msica de garoto 

Organizou-se um choro em perfeito estilo carioca, que acompanhar as nossas can96es 

Estamos certos de que o nosso p丘blico vai gostar 
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81. 
27/11/1934 
Coluna De Al・le 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Isso foi em 1919. 

Era eu a esse tempo sorteado servindo na guarni9ao no Rio no invicto e bravo 3。  
Regimento de Infantaria, ent谷o aquartelado no antigo Arsenal de Guerra na Ponta do 

Calabou9o. 

Como eu, outros companheiros que vinham cumprir com o seu dever de brasileiros, 

aproveitvamos as horas de folga para recordarmos a nossa terra distante 

Uns lembravam-se da esposa e dos filhos; outros a noiva; muitos, nmero em que estava 

eu, a mae querida, irmaos, amigos e at6 a namorada, enlevo da nossa mocidade tao 

longe j. Cada qual expressava o seu sentir da forma que Deus melhor lhe dera Dom 

Em mim, a flauta era int6rprete fiel do que me ia n'alma e nela eu despejava as lagrimas 

e dizia as amarguras da minha saudade imensa. 

Num Sabado a tarde entra-me pelo alojamento adentro da 1a Companhia do 9。, uma 

turma de camaradas que vinham convidar-me para fazer um choro e tocar no dia 

seguinte num baile na Esta9o de Dona Clara, a c6lebre Dona Clara que at6 hoje no 

desmereceu das suas tradi96es. Fui. 

Brilhamos; o choro agradou plenamente. Na hora da b6ia e do beberico, ja 

avantajadamente aperitivado, o encarregado da orquestra fez o pedido: 20 cervejas, 8 

sanduiches e 8 past6is. A conta da comida foia rigor a da bebida, porm, foi duplicada 

Alcool, d na opinio geral, complemento indispensdvel do msico; comida nao,6 coisa 

secundaria. Continuamos a ser assim tratados pela diretoria do "Clube Malmequer" 

Certa ocasiao, por6m, vrios componentes do choro haviam adoecido, inclusive eu, 

vitima de uma intoxica9ao alimentar, segundo atestou o Doutor Paulino Barcelos, 

m6dico do Batalhao. 

Mesmo assim convalescentes, fomos defender os niqueis no baile do "Clube de Dona 

Clara". 

Na hora da comedoria e da bebedoria, o chefe fez o pedido: 20 sanduiches, 10 past6is, 4 

cervejas e duas a guas. 

O presidente do "Malmequer", que nunca fizera a menor questo das despesas do buffet, 

vem indignado e protesta: 

"Isso 6 um gasto excessivo. Onde se viu comer assim? Ainda se fosse bebida, vd ld! 
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Olha, maestro, a orquestra esta dispensada. 

20 sanduiches e 10 past6is!? Era o que faltava!" 

E n6s fomos dispensados. 

Foi o caso da anedota: pra que tanto pdo? 
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82. 
28/11/193420 
（万luna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Dentro os msicos catarinenses em lugar de destaque, ocupa primazia pelo seu valor e 

pelo seu talento, o grande pianista Arthur Freysleben. 

Iniciamos juntos a nossa vida artistica. Foi na estante da "furiosa" - a banda do 

Gymn自sio, sob a regencia do saudoso padre Zola, a quem Deus guarde, ー  que n6s 

come9amos a nossa amizade que se tomou, Posso dizer, fraternal. 

Mo9os e entusiastas, tendo pela msica uma verdadeira idolatria com concurso de 

outros ginasianos, fundamos o nosso primeiro conjunto, o "Quinteto Carlos Gomes", 

que tinha como componentes Luiz A. Castro de Campos, Jos6 Moellmann, Djalma 

Gama D'E9a, tao cedo desaparecido, Arthur Freysleben e eu 

Foi nesta feliz e risonha quadra que pude observar a vastidao dos conhecimentos do 

meu amigo. 

Arthur come9ou entao a compor e ainda hoje se fala nas suas msicas que fizeram 

epoca. 

Quem n乞o se recorda da c6lebre valsa "Zuleima"? 

Um dia o nosso amigo come9ou a sonhar com o Rio, e finalmente pra la se transferiu. 

O que tem sido a sua vida artistica no Rio? Santa Catarina sabe de sobejo: um rosario de 

triun釦S. 

20 Coluna Estilhaos desse mesmo dia: Com o ltimo de arte de Joao Barbosa: No clube do mal-me-quer,! 
s6 por causa da comida/houve uma briga... /e o que quer?! foi a orquestra... despedida. Sarapio 
(pseud6nimo de Sebastiをo Vieira). 

86 



83. 
29/11/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

S6 agora 6 que fui a saber que algu6m existe nessa terra leidora [leitora]das minhas 

baboseiras. Muita gente gozou o comentrio a prop6sito de se ministrar msicas a s 

vacas durante as refei96es, como meio de aumentar a produdo. Anteontem publiquei 

uma anedota ocorrida no meu tempo de soldado e quiseram dar-lhe uma inten9o 
pejorativa. 

Outros, muitos outros coment自rios tem sido feitos a respeito do que escrevo. Embora 

venha me mantendo alheio aos comentarios, a que nao dou a menor importancia, pe9o 
permiss谷o aos ilustres julgadores da minha croniqueta para mais uma anedota 

Foi tamb6m o fato que vou contar ocorrido em 1919, j自  no fim do ano, quando fui 
transferido para o 50 Regimento, da Guarni9ao em Florian6polis 

O meu saudoso e muito prezado amigo Dr. Fernando Caldeira de Andrade era a esse 

tempo provedor do Asilo de 6 rfs, que ja sofria ent乞o as dificuldades hoje aumentadas 
ー  e naquela bondade e carinho que ele merecia aquela casa pia, procurou fazer um 

acrscimo no pr6dio do asilo, contando com os donativos do p丘blico 

Tinha eu regressado do Rio. O Dr. Nandinho procurou-me e me pediu concurso para um 

festival. Acedi. Come9amos os ensaios do formid自vel programa da festa, - perdoem-me 

a imod6stia - foi a maior e mais importante realizada aqui em Florianpolis, e que o 

digam as crnicas daquela poca 

A inditosa Paulina Portela, to cedo roubada a vida, Antonieta Mello, Edla 

Wendhausen, Maria de Lourdes Caldeira, Diva Gama D'E9a, Nezita Linhares, e um rol 

enorme da elite artistica e social emprestava-me concurso magnifico. Depois de um 

trabalho insano, formidhvel fomos aos丘  ltimos ensaios 

Tudo que havia de seleto ou estava ali compartilhando da festa ou recebendo aperitivos 

do sucesso certo e infalvel. Na antev6spera do espetculo apresenta-se na residencia do 

dr. Nandinho, certa senhora professora afim de assistir o trabalho de algumas 
componentes, suas alunas. 

Cientificaram-me da presen9a da digna professora 

C6nscio do meu trabalho e certo do resultado, dei inicio ao ensaio com o coro final do 

segundo ato da "Ainda" que se segue ao c6lebre dueto. O coro era interno e precisava de 

87 



muita justeza no ataque. Sendo, como era, a primeira vez que se cantava sem a vis谷o da 

regencia, verificavam-se certas discrepancias nas observa6es. 

A primeira dificuldade a tal professora permite-se a fazer observa96es e dirigi-se a mim. 

"Maestro, (?) vamos fazer uma coisa; o senhor dirige a orquestra e eu as vozes". 

Minha senhora, perdoe-me mas 6 impossivel! 

Como pode andar um todo dividido ao meio? 

Ocorreu-me o fato por ver que hoje em dia qualquer indivduo que contrata um 

profissional, permite-se a liberdade de querer ensinar naquilo de que n谷o entende coisa 

alguma. 

E o carro adiante dos boむ．.. 

E assim a marcha triste de Florian6polis: "cheia de crticos, paup6rrima de artistas." 
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84. 
30/11/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica n豆o transcrita na i ntegra. Trata da morte de Coelho Neto, simbolo do 

Brasil artstico, segundo Barbosa. Conta a hist6ria da visita de Coelho Neto ao 

Maranh豆o, sua terra natal, quando, durante um discurso em agradecimento a sua 

calorosa recep頭o・ um sabi豆・（ )parece que sentindo tudo que dma Coe肌o Neto, 
a賀faz-se em gorjeios magn夢cos, que traziam saudade,aponto de distraかem o poeta 

que quase perdeu oflo do seu discurso. E quanto mais se entusiasmava o orador, maお  
prte cantava o sabi, com maお sentimento e com ma瑠かisteza como 9ue a querer ser 
ouvido. Coelho Neto esqueceu-se de si pr中rio, desapareceu o加mem publico para 

assumir o artista sublime E do agradecimentoPassou a cantar um hino a arte do som 

que Deus p6s com tantapeグとicdo na garganta sonora do sabid E durante maお de uma 
加ra, o gen河  brasiたiro teceu んas a sublimidadb db arte em todas as suas 

modalidades e muito especialmente d musica') Dizem quepl a me訪or oracdo que 
Coelho neto pronunciou na vida(..) 
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85.  
01/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica n哀o transcrita. Consta longo texto sobre a com6dia Zuzu de Viriato 

Correia, do Recreio Dram豆tico. Dire頭o de Dante Natividade. 

86.  
03/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Que coisa dificil um De Arte em Segunda-feira, mormente amanhecida regada por uma 

chuva mihda, impertinente e irritante. E, francamente, nao sei do que falar. Shbado no 

poude [pude] assistir o espetculo do Gr6mio Recreio Dram自tico por culpa do 

Bisbilhota que me proibiu de apanhar sereno. 

Meti-me cedo debaixo dos len96is e pus-me a ler "A Miragem" de Coelho Neto. 

Ia tudo muito bem at6 que come9ou a fun9ao do Circo Rivero. Eram proximamente 8:30 

quando eu ja enlevado na leitura come9o a ouvir uns sons a speros, estridentes, ferinos, 

infames, insuport自veis, desafinados a me ferir os timpanos. 

Oh! Coisa horrivel. Perdi o fio da leitura, perdi a calma, e o meu garoto foi quem sofreu 

as conseqencias da minha irrita9ao. 

"Papai, nao fui eu ensinei esse homem a tocar pistom!" 

Ora, imaginem que eu moro na Rua Arajo Figueiredo, ha mais de 400 metros do Circo 

Rivero, e, mesmo com as janelas fechadas, os sons tirados daquela trombeta infernal 

atravessavam tudo e vinham magoar a sensibilidade dos meus ouvidos. Um conselho 

vou dar ao insigne msico. 

rd tocarPむtom para o Diabo 9ue o carregue・・・  
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87. 
04/12/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

J longe vai o tempo em que se procurava dar alguma educa9ao artistica ao nosso povo, 

atrav6s de audi9ao de boa msica. Raro era o Domingo em que a For9a Publica, o 14。  
B. C., a "Amor a Arte" nao nos proporcionassem um concerto publico que sempre tinha 

grande audit6rio. Programas organizados a capricho, quase sempre tinham fiel 
interpreta9乞o. A m丘sica seleta escolhida ja era para todas as camadas a msica de 
preferencia. 

Depois, nao sei porque cargas d'agua, come9aram a adulterar a programa9ao dividindo- 

a: uma parte de pe9as e composi96es de valor artisticos e outra de msica barata e 

rampeira. Por exemplo, ap6s Wagner, o "Teu cabelo nao nega", e por ai afora. Hoje as 

nossas filarm6nicas nao se exibem mais. Uma retreta6 um milagre! Nao s6 as bandas de 

msica; as orquestras tamb6m. 

No "Chiquinho" o conjunto que ali trabalha ha 8 anos, e do qual fa9o parte, tamb6m 

desvirtuou. Dantes,a hora do aperitivo, a orquestra entremeava a audi9ao 3 ou 4 trechos 

de musica boa, agora 6 o samba, o fox, a marchinha banal, e nada mais. Sao audi96es 

que constituem simples pornografia artistica. 

Diro que me cabe culpa tamb6m nisso, pois ao conjunto empresto meu nome. Est 

certo, mas 6 preciso saber que: "uma andorinha nao faz vero". Se nao quiserem aceitar 
a minha explica9乞o, paciencia, entretanto, eia 6 a expressao da verdade 
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88.  
05/12/193421 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica nao transcrita, O texto trata do anivershrio do maestro Graciliano Guedes 

Pompeu, felicitando-o por ter alcanfado o degrau mais alto da arte e o consecutivo 

respeito dos colegas de profissdo. N読o traz grandes informa96es e por isso n豆o foi 

transcrita. 

89.  
06/12/1934 
（万んnaDe Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Ontem passei algumas horas de indizvel prazer. Mandou-me o Jairo representar a 

Gazeta na demonstra9谷o que a Casa Bayer fez de um aparelho cinematogrfico porttil 

Recebi a ordem com enfado, mas era ordem. E la me fui a s 8:00 da noite para o "Cluve 

Doze" por dever de oficio. Fui contrafeito e sai satisfeito. Os filmes exibidos era os do 

meu genero: P自tria e M丘sica. 

"Brasil em festas". Como eu me orgulho de ser brasileiro! Depois "Raps6dia n。  2" de 

Liszt. Ja conhecia a sua hist6ria. A seguir Bizet, a "Carmen". Bizet, como foi triste a tua 

vida! A tua obra-prima, que constitui uma das melhores j6ias da msica s6 teve a sua 

consagra9ao depois que teus olhos se fecharam para sempre. N谷o quis a previdencia que 

a tua cabe9a fosse ornada com a coroa de louros que era tua. Mas continuas at6 hoje 

vivo para os que ouvem a formid自vel partitura, e nao morrers nunca. A tua obra sera 

eterna. 

21 05/12/34, coluna Estilhaぐos: "Meu bilhete ao amigo Joao Barbosa: o teu De Arte, oh! Barbosa, encerra 
tanta verdade que me fez a alma inditosa mergulhar numa saudade... quanta cousa boa flavia em nossa 
terra querida que agora, sem alegria, de tudo vive esquecida! Mas... que querem? Tudo desanda no 
passado de... caranguejo... e o desprogresso e quem manda neste nncao sertanejo. 
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90. 
07/12/1934 
CoんnaDeArte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Cr6nica n議o transcrita na ntegra. Segue pequeno trecho: 

Icl6a Vieira 

Prezada colega, 

Estavamos ontem eu e mais o Sebasti谷o a conversarmos sobre a FESTA DO GAROTO 
e vim a saber que voc6 est豆  firme no prop6sito de ajudar o natal dessas pobres crian9as 

que vivem a merce do tempo a procura do niquel com que na manha seguinte6 

adquirido o pao no seu lar humilde. Sabia que voce, minha amiguinha, nao deixaria de 

vir em auxilio dos humildes. 

(...) 

O autor passa o resto da crnica salientando a importancia da mo9a para a cidade, a 

grandeza dos seus sentimentos cristaos, o programa bem organizado, etc... e que um dia 

Deus por‘訪e-d aPardos炉fios. 
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91. 
08/12/1934 
（万んnaDe Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Tivemos ontem anunciada a reprise do festival Pr-Casa do Funcion自rio, organizado 
pela professora D. Ondina Simone Gheur. 

Poderiamos reproduzir nossa aprecia9ao da premiere pois o desempenho foi mais ou 

menos o mesmo. Na 1a parte do espethculo o Tema e variac6es de Proch, que teve 

fidelissima interpreta9ao da senhorinha Therezinha Ramos. Os intervalos nos gorjeios 

foram feitos com a mais perfeita justeza e t6cnica. A 2a parte do programa, que chama a 

parte da sele9ao foi muito bem desempenhada e os trechos foram distribuidos 

rigorosamente a s vozes que se adaptaram; dai o resultado obtido e o sucesso alcan9ado 

Therezinha mais uma vez em Bohme, a chef d'ouvre de Puccini, ouve-se a contento 

empolgando-se o audit6rio. Irene Silva, na Traviata, nao ficou a dever, satisfez 

plenamente. Mascagni teria prazer em ouvir Ivonne Bruggemann na Cavalaria 

Rusticana, que serviu de tela onde a magnifica cantora focalizou o seu admirvel 

talento. Encerraram-se os quadros vivos com "Dolores", cantada por Icla Vieira 

Volume de voz magistral, afinadissima, bem educada, soube a distinta musicista 

arrancar da partitura todos os efeitos possiveis 

A terceira parte 6 toda de msica ligeira e interessante 

O coro "Celestina" de N. Valente, que teve como solista Icl6a Vieira,6 gracioso e 

bonito, saiu bem. "Casa de Bambola" pela senhorinha Maria N. Ramos, agradou. E "La 
leggenda de pagio" Fanny Wanderley foi bem, a orquestra, porm, um tanto forte 
"Nadia la zingara", "canta la java", "Gon", "canta palermo", todos bem cantados 

Merece uma men9ao especial "Bada Fritz" de Pittaluga, na 立  ltima parte do programa 
roi, a nosso ver, o nmero mais interessante. Icl6a Vieira cantou sem o menor seno 

com uma gra9a formidavel. Depois as graciosas figurinhas que fizeram a fina noitada de 
arte, vinha o prosc6nio e dan9a 

A margem do meu programa encontrei hoje a anota9ao que fiz ao terminar o nmero 
Apenas: maravilhoso! 

Foi um nmero de sensa9ao. Agradou bastante 

E justo que se registre o forma por que se conduziu a orquestra do "Clube Musical" 

A abertura do "Kalifa de Bagdad" foi irrepreensivelmente executada. Notamos a 

aus6ncia de clarinete, que abra um claro e sensvel num conjunto como aquele 
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Infelizmente o velho casaro da Pra9a Pereira Oliveira n谷o tem achstica alguma, e vozes 

e possantes, volumosas, como de Ivonne Brggemann e Icl6a Vieira, a quem s6 lhes 

ouuviu ali, vozes fracas, abafadas e pobres. Imaginem os leitores o quanto nao sofrem 

em intensidade as vozes delicadas, maviosas como de Therezinha Ramos e Irene Silva! 

Nao queremos encerrar esta crnica sem uma observa9乞o. Em qualquer centro culto e 

artisticamente educado um festival assim, preencheria cartaz por dezenas de dias. Aqui 

no se da valor ao que 6 bom... 

Com seis jovens amadoras organiza-se uma festa como a de ontem e entristecidos vimos 

uma reduzida, talvez a mesma da primeira noite 
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92. 
10/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

"A Fran9a, a B6lgica e os Estados Unidos acabam de admitir oficialmente a msica na 

medicina, isto 6 , jd se pode receitar msica nesses paises... a respeito da a9乞o da msica 
sob a circula9谷o e a respira9ao, nao 6 preciso ser-se profeta para predizer que, em breve, 
ela sera empregada tamb6m no tratamento de outras doen9as." (a Noite Ilustrada de 
21/11/34) 

Os horizontes clareiam; um futuro promissor e risonho nos espera. O msico, ao que 

vejo, ter ainda os seus dias 自  ureos. Divagava eu assim Sabado a noite depois da 

"Tocata no Chiquinho". Dizia de mim para mim, nao 6 s6 na veterinria que a msica 

produz os seus ben6ficos efeitos, nao s6 aumenta o leite das vacas, tamb6m cura o 

homem. Quer dizer que, amanha, nao s6 nos estabulos, mas nos gabinetes m6dicos, nos 

quartos de doentes seremos persona gratissima. E a nossa cota9ao subir 

Quanta gente que hoje nos olha de soslaio e com desprezo, amanh言  serh todo 

salamaleques a nossa passagem. Teremos, como m6dicos, direito de andar a disparada 

de autom6vel, nao haver limite de velocidade para os nossos veiculos 

A nossa arte vai custar dinheiro. E pensando, ja antevendo um futuro farto e 

descansado, adormeci e sonhei: 

A entrada de um pr6dio grande da rua Felipe Schmidt estavam apostas v自rias placas 
indicativas. "Professores Herminio Jacques e Carlos Freyeleben: violinistas ー  
tratamento das mol6stias de olhos, nariz, ouvido e garganta." "Professores Sebastiao 

Vieira e Astrogildo Costa: Saxofone - mol6stias da senhora." "Ant6nio Souza e 
Narciso Lima: Bateria ー  tratamento garantido da sfilis." "Mol6stias das vias 
respirat6rias - maestro Max Kiinzer, Hugo Freysleben e Ovaldo Souza." 
"Professores Manoel Cruz e Jo乞o Barbosa: Flautistas ー  tratamento seguro e 

absolutamente garantido das mol6stias de crian9as e do aparelho digestivo 

Executam qualquer receita m6dica com perfei9ao e a pre9os m6dicos." 

Certa madrugada tempestuosa bate-me a porta um cavalheiro bem trajado aflito que me 

trazia uma receita para tratamento do tifo negro: uso auditivo: uma rea variada de 
Mozart. 

Dr. Fulano. Bonito! Nao tinha no repert6rio mais nada al6m da Marcha a la turca. Mas, 
era preciso honrar o nome e lh me fui, bem encapotado atender o cliente. Pasta na mao, 
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flauta embaixo do bra9o, sal sobre um terrvel temporal. Ao chegar perto do doente, 
comecei a execu9乞o de um sucedaneo: Serenata Oriental de Kuller. O paciente nao viu 

a luz do dia; respirou aos u ltimos compassos. O remorso come9ou a perseguir-me 
O Alves, a vitima, vivia a gritar atr自s de mim: Umad ria variada de Mozart! Uma d ria 

variada... "acordei apavorado e, peo d Deus que, se a musicapr de fato aplicdven 

medicina, nunca me caia nas mdos uma receita to dfi'cil de aviar" 
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93. 
11/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A msica brasileira 6 originalissima e interessante. E o retrato fiel do temperamento da 

ra9a. O ritmo 6 sui generis; o samba, por exemplo, oferece uma grande soma de 

dificuldades ao msico estrangeiro, aquele que nao tem no sangue a bossa do malandro, 

como dizemos na nossa giria. A leitura e execu9ao do samba 6 tudo que se pode 

imaginar de embara9oso 

O brasileiro, por6m, est de tal forma familiarizado que nao encontra trope9o na divisdo 

da sua msica. Executa-a facilmente, mesmo com a desloca9ao dos tempos fortes que 

parece aos ne6fitos quebra de ritmo. 

Lembro de um fato ocorrido comigo quando fazia profissきo da minha arte na cidade de 

Santos. Por ocasiao do ensaio da orquestra do "Cinema Central", o maestro Vicente 

Torroba, distribui-nos uma fantasia de "Lohengrien". A partitura de Wagner saiu a 

Prima Vista a contento do maestro. Terminado o ensaio da orquestra, pedi ao maestro 

para experimentar o "batuque", um samba de Emesto Nazareth 

O maestro pegou na msica, olhou e disse-me: 

"Nao meu caro. Prefiro tocar o "Lohengrien" inteiro, do que um pedacinho do 

samba de voces, O samba 6 muito mais dificil!... 
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94. 
12/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A banda de msica do antigo Corpo de Seguran9a, hoje Fora p露blica do Estado, 
organizada sob dire9ao do saudoso Jo乞o Penedo, atravessava s6ria crise. Isso foi no 

pnmeiro governo do grande catarinense Felippe Schmidt. O governo e o comando 

quiseram reorganiz自-la e disso incumbiram o competente e acatado Pedro Pavao do 

Nascimento, o querido Mestre Pavao, que toda a gente conhece. A tarefa era rdua, mas 

Mestre Pavao, confiante em si mesmo, prop6s a leva-la a termo e levou-a, estavamos no 
ano de gra9a de 1899. 

A custo de ingentes esfor9os a banda de msica do Corpo de Seguran9a ia novamente se 
exibir em p丘blico, o que hh muito nao fazia. Com  um reduzido nmero de figuras, 

Mestre Pavao, trouxe se conjunto para uma tocata oficial. Naquele tempo, os grados 

gostavam muito de musica e isso incentivava e impunha aos dirigentes responsaveis 

pela arte os maiores sacrificios. Mestre Pavao, por essa razao, escolhera um repert6rio 

de primeira grandeza, e ensaiara-o a capricho. Compusera at6 uma marcha denominada 
So Jodo a solo de clarineta que no programa figurava com a 9 de fevereiro, de autoria 

de Penedo, obrigada a trompa no trio 

O primeiro clarinetista da banda de msica, era Manoel Livramento, que por ser filho 

adotivo do Padre Livramento, ficara com a alcunha de Man6 do Padre. Desconhecia os 

mais rudimentares princpios da msica, entretanto, um bom executor, devido a sua 

grande t6cnica e magnifico ouvido. Pegava de pronto qualquer melodia. Ensaiada a rigor 

veio a banda do Corpo de Seguran9a para o Palacio 

"Man6 do Padre" inteiramente senhor da sua parte, nao inspirava receio algum ao 

Mestre Pavo. Come9ou a exibi9ao com sucesso. Distribuida a marcha de Sao Joao, 
Man6 do Padre que nada lia de msica, esquecera-se que nessa composi9ao o solo do 
trio era seu. 

No forte duvidoso do que se seguiria, o clarinetista vira-se para trs em altas vozes 
Mre かe,d nesta marcha que tem o soん？  

Mestre Pavao apavora-se e nervoso nao sabia o que fazer. Pensou em mandar remaar, 

mas antes que transmitisse a ordem, Man6 do Padre come9a a executar um belissimo e 

dificil solo que abismou o prprio autor da marcha. 

Foi um sucesso sem igual. A Banda do corpo de Seguran9a brilhara. 
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Comentando ontem comigo e SebastiAo Vieira, Mestre Pavao dizia-nos: Quem me dera 

escrever um soん to bonito!... 

Forte - parte das antigas marchas religiosas e dobrados, obrigada a instrumento de 

timbre grave e que antecedia o trio, geralmente com solo de certo instrumento 

Rema9ar - duas pancadas fortes de bombo, que interrompem imediatamente a 
execu9ao. 
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95. 
13/12/193422 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A Festa do Garoto 6 a alma das ruas levada para o palco. A alma das ruas 6 a msica 

popular que o garoto assobia, enfeitando o tema com as suas originais varia96es;6 a 

msica ritmo e cora9きo;6 a msica displicente;6 o retrato sonoro da ra9a 

Tudo nela 6 brasileiro: as suas harmonias espontneas, alheias s regras, mas que o 

ouvido da gente recebe e aceita com prazer;6 o temperamento indigena focalizado no 

ritmo, por vezes pregui9oso e outras alacre, vivo, alegre na marchinlia popular;6 a 
can9乞o modorrenta e suave; nico sin6nimo de Saudade,6 o Brasil vivo,6 o Brasil dos 

brasileiros. Alama das ruas somos n6s. 

Os burgueses encartolados de que nos fala o "tesouro escondido", apologia a farinha de 

mandioca, hora transformada em grama, terao tamb6m a sua oportunidade, pois ha uma 

primeira parte de msica s6ria que essa gente prefere ouvir embora no entenda 

Enfim,6 espetdculo para todos 

22 Neste mesmo dia, sobre o Grupo Escolar Lauro MUller: Realizar-se-d amanhd d s 16:30 horas no 
GrupoEscolar Lauro Miller aノresta do encerramento do ano たtivo com um 加teressante programa de 
canto e exciama戸o interpretado pelos alunos Argos Gomes, Niたa Condessa, Nilse Almeida, Edite M de 
Souza, Olga Cardoso e Orlando Melo.‘．ノ  
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96. 
14/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Os msicos velhos e aposentados tem a mania de se referir ao seu tempo, como se fora 

a poca do apogeu. Ento quando come9am a relembrar os artistas de outras eras 
"Voce nao imagina o que era a msica no meu tempo; nem queira saber. Voc6s hoje 
so canja de pinto. Eu s6 queria que voces ouvissem o Man6 do Padre tocar "Chuva 

de Ouro" e por ai afora. 

Entre esses antigos msicos, um existe que 6 o Primus Inter Pares: o hoje abastado 

comerciante Manoel Femandes Coelho. Hd dias eu como bom brasileiro fui fazer uma 

fezinha no veado e encontrei o Coelho numa animada palestra com o mestre Pompeu e o 

Quito. A conversa versava sobre msica. A minha chegada o Coelho come9ou a 

relembrar os seus feitos brilhantes na banda de msica da "Liga Operria" 

"Naquele tempo havia msico. Eu e o Joao Penedo 6 ramos respeitados. Nao nos 

igualdvamos com esses trompas de hoje, tanto faziamos harmonia como sol自vamos 
Lembro-me bem, acrescentou enftico: Certa vez o Alvaro Souza escreveu uma 

marcha a solo de trompa. Fui feliz; foi um sucesso. E garganteou tanto que eu me 

convenci ser verdade. 

Dando por finda a palestra, sai e segui-me Quito. Em caminho encontramos o Praxedes 

a quem relatei a conversa do Coelho e ele nos disse o que houve de verdade. E sorrindo 

Praxedes nos contou: "E mentira do coelho. Eu me lembro bem. O tal solo 6 da marcha 

"Manola" e foi o enterro do Coelho como trompa. Logo aos primeiros compassos da 

parte obrigada, o solista caiu fragorosamente e se o Estevao Gon9alves nao entra como 

contra-baixo, a banda ia n'agua na certa. No dia seguinte, o c6lebre solista nediu 

aemissao cia"" Liga Operaria". 

Quem fala a verdade? Coelho ou Praxedes? 
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97. 
15/12/1934 
（万んna De Hrte 
Redator Joao M. Barbosa 

Com "A Gazeta", o "De Arte" fez ontem o seu centenhrio. 100 nmeros!23 Que nmero 

lindo! Nunca pensei que chegara [chegaria] at6 ali; mas cheguei pela mao amiga de "A 

Gazeta". 

E eu grafando ontem, anedotando, criticando, historiando hoje, esta apagada sesso 

venceu a pnmeira etapa e ira avante, se eus quiser. Ars longa, vita brevis: "a arte6 

eterna, a vida 6 curta". 

O De Arte acompanhar A Gazeta enquanto eia e o rabiscador daquele vivo forem 

Se9ao modesta e humilde, De Arte nem s6 um dia faltou ao seu lugar. Lh esteve sempre 

despretensiosa mas sincera. De Arte faz parte do expediente d'A Gazeta 

E tal a satisfa9ao de que estamos tomados que s6 sabemos hoje felicitar-nos a n6s 

proprios. 

23 A 一  

- numeraao nao coinc器  devidoa falta de alguns exemplares do jornal no Arquivo da BibliotecaPblica do Estado de Santa Catarina. 
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98. 
17/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

As artes sao complemento da educa9ao e por elas aquilata-se a cultura de um povo. 

At6 o advento do fatdico jazz-band, aqui mesmo em Florianpolis a msica de sele9ao, 

de elite, a msica instrutiva, a msica mIsica, era cultuada com o maior carinho. O 

tradicional "Clube Euterpe 4 de Mar9o"; o "Gremio Recreativo Catarinense"; "As 

Violetas"; "Club Beethoven", ainda vivem nas nossas recorda96es. A nao ser o primeiro 

que nao conheci, recordo-me bem dos h ltimos, especialmente do Beethoven; onde tomei 

parte. 

Aos abnegados educadores, os padres jesuitas, a cultura musical catarinense, mui 

especialmente a florianopolitana, pode-se dizer, tudo deve. 

O Ginhsio Santa Catarina olhou sempre com interesse e simpatia a s artes. A msica 

entao era entre todas a preferida, O seu ensino ministrado por mestres de vasta 

competencia, permitiu a queles cuja voca9ao se revelara adquirirem conhecimentos 

seguros, pelas li96es de doutos professores como Eduardo Garcia, Leonardo Santa F6, 

B6chler, e tantos outros. Mantinha aquela casa de instru9ao uma magnifica orquestra, 

um coro vocal e at6 uma banda de msica. E os rapazes entusiasmavam-se e faziam-se 

tit合nicos para alcan9ar um lugar destacado entre os outros colegas. 

Um outro estabelecimento educacional tamb6m merece uma honrosa referencia: o 

"Grupo Escolar Lauro Miller" ao tempo do ilustre e abnegado educacionista o professor 

Assump9ao. Que lindas festas escolares promoveu aquele pedagogo! 

Veio-me tudo isto a mente por ver como hoje a sublime arte esta tao deturpada e t谷o 

desprezada. 

Nas escolas primarias, onde a msica patri6tica, os nossos hinos; a msica escolar, 

deveria ter a parte instrumental perfeita para que a crian9a tivesse no9o exata do trecho 

cantado, 6 uma lastima. Qualquer professora ou professor que tenha apenas rudimentos 

de piano, acompanha sem observa9ao de ritmo, harmonia e da prpria leitura da msica. 

A maior vitima 6 sempre o pobre Francisco Manoel que teve a infelicidade de ser 

assassinado cada vez que uma data nacional, ocasiona uma festa de escola. 

O Hino Nacional! 

Tao bonito, tao vibrante, mais lindo que outro qualquer, nao 6 ouvido, no6 cantado 

pelas nossas crian9as porque elas nao tem quem lhes fa9a ouvi-lo como 6 . 
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As festas escolares desse ano, a exce9ao do "Grupo Escolar Silveira de Souza", 

entristece a [palavra indecifrvel - estado deteriorado do jornal] profundamente. 

Quisemos fazer uma demonstra9ao do que agora comentamos e ficou feita 

patentemente. 

Oferecemos o nosso concurso desinteressado a Exma. Sra. D. Beatriz de Souza Britto, 

para a festa de encerramento das aulas do "Grupo Escolar Silveira de Souza" 

Os acompanhamentos das can96es escolares estiveram a cargo da minha distinta e 

ilustre colega Sra. Icl6a Vieira. Os hinos, a vibra9ao m自xima da ra9a, tiveram o 

acompanhamento dum conjunto a quem empresto o meu nome. A impressao causada 

daro os que la estiverem e dizem as manifesta96es que recebemos. 
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99. 
18/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica nao transcrita na i ntegra. O texto inicia com os seguintes dizeres: 

"Telegramas do Rio dizem que por ocasiao do ensaio final da 6 pera Fedora, no teatro 
Joao Caetano, o flautista, professor En6as Marques Porto assassinou a tiros, o maestro 

Paulo Ant6nio, professor Manoel Avila de Mendon9a, ferindo o professor An Ferreira." 

Barbosa procura defender o assassino, seu conhecido, que, segundo ele,6 um dos mais 

brilhantes msicos brasileiros, e que se tomou a maior vtima, que o destino o atirou 

nas grades cdrcere. Barbosa questiona o motivo deste ato b自rbaro: o que o teria levado 

a cometer tal crime? Eu sou um dos que pensam que s6 um fato de grande importncia, 

s6 uma razo muitoprte o levaria a tal extremo. 

Dois assuntos chaves: a abordagem de uma temtica nacional e a integridade do 
m血sico como parte de uma elite. 
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100. 
19/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Fico-me a pensar desde a v6spera o que dar mote ao De Arte. Coisa dificil!... Fazer 

artes 6 fcil, mas dizer de arte... Arteiros e artistas... 

A "Festa do garoto" est自  em impasse, se se pudesse fazer um acordo? Com a vota9o 

secreta, talvez seja impossivel. 

Quem sabe se o Willy aderir? 

Em todo caso se nao mostrarmos arte no festival no "Alvaro de Carvalho", vamos fazer 

artes bombasticas em publico 

Tenho f que a festa do Natal do garoto sair 
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101. 
20/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo言o M. Barbosa 

A exigUidade do assunto para fazer alguma crnica p6e-me, as vezes, em palpos de 

aranha, e for9a-me a contar passagens c6micas que sempre se deram com outros 

colegas. Ora, isso nao 6 coleguismo e nao 6 justo 

Assim, fa9o hoje o relato do meu primeiro fiasco 

Corria o ano de 1910 ou 1911, vale a verdade, quando aqui aportou a companhia de 

operetas Camerata, cujo maestro Giovani Brancato era primaz na estupidez, na falta de 
educa9ao e na exigencia. 

Tinha eu os meus dezesseis anos ejd estava convencido ser um flautista de renome, isso 

em conseqencia dos vastos elogios de leigos 

Nao rejeitei o contrato para figurar na orquestra. A hora da chamada estava firme no 

velho teatro. O maestro, a meu ver, mirou-me de alto a baixo como que duvidando das 

minhas possibilidades de executor, e, com razo 

Arrojado, porm, sentei no lugar que me fora destinado. Come9ou o ensaio da "Princesa 

dos D6lars". Um desastre! Depois de ouvir varios desaforos do regente, que com a sua 

exigencia me tomava cada vez mais nervoso, quis dar o fora e usei um truQue: nedi 

iicen9a ao maestro para beber d gua; flauta escondida embaixo do palet6 

Nunca mais vi nem tive noticia do maestro Brancato 

102. 
21/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Cr6nica n豆o transcrita. Retoma o assunto da trag'dia do Teatro Jo豆o Caetano, 
que ievou a carcere o flautista brasileiro Marques Porto. Segundo ele, a causa dos 
assassinatos foi uma paix豆o violenta, uma mulher... 
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103. 
20/12/1934 
（万んnaDe豆rte 
Redator Joao M. Barbosa 

De Arte Especial 

"Noite Feliz" - Lenda do Natal 

(Crian9as. E de voces o meu De Arte. Vocs sabem que tudo na vida tem a sua causa, 

isto 6 , tudo tem pai e tem mae, nao existe gera95o espontaneo, nada nasceu por si 

mesmo.) 

E como eu posso explicar, em linguagem que vocs compreendam, a mesma que 

usaram para me ensinar, quando eu era pequeno como voces. Pois bem, hd uma can9o 

que se chama Can9乞o de Natal, ou como 6 mais conhecida, Noite Feliz. Ela tamb6m tem 

a sua causa, tamb6m tem pai e mきe: a Pobreza e a Esperan9a. 

Vou contar-lhes como foi. 

Foi assim: "Numa aldeia da Alemanha existia, h自  muitos anos uma familia cujo chefe 
era msico e tocava cravo. 

Cravo foi o piano primitivo. Na v6spera de natal, o chefe da familia, o pai, dono da casa 

onde faltava o pao e a lenha (alimento e calor) estava muito triste, quase desesperado, 

por ver que nada tinha para as festas dos seus filhinhos, os quais j自  haviam posto as 

chinelinhas debaixo da cama em que recebiam seus presentes 

O pobre msico, profundamente abatido, com os olhos cheios d'agua, olhava para as 

chinelinhas sem ver um modo qualquer que lhe permitisse p6r dentro ao menos um 

bombom para que, seus entesinhos e queridos pudessem sentir o prazer de um presente 

de natal. 

O pobre pai, infeliz artista, voltou sua alma para o C6u, nada pedindo e lembrando-se 

apenas que Jesus nascera numa manjedoura, mas que tamb6m recebera presentes de 

reis. 

A aproxima9ao divina inspirou-o. Ele, msico, foi para Deus e Deus, o Supremo Bem 

mandou-o voltar a terra e dizer que tinha estado no C6u. 

Mas como? Deus fala em todas as linguas. Deus 6 brasileiro, japons,6 ingls,6 

alemao; Deus nao nasceu num lugar, sempre viveu em toda parte! 

Mas ele tem, minhas crian9as, a sua linguagem da qual se serve para falar a todos os 

homens: "a msica"! Sons sao o alfabeto de Deus. 
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O pobre m丘sico que descera do C6u em espirito, sentou-se ao cravo, o antigo piano, e 

come9ou a falar como se deus fora. Uma melodia triste e sublime, seus dedos 

transmitiram a s teclas do cravo. Quando triste o homem terminara a msica, ouvindo 

fortes pancadas a porta da casa. 

A neve caia profusamente la fora e fazia um frio horrivel. Com  as l自grimas a cair o 
artista levanta-se e retira a tranca e abra a porta 

Entra-lhe na modestissima sala um homem vestido com um casaco de peles branco de 

neve que logo lhe pergunta: 

"Que linda msica 6 esta?" 

ー  "Heilig nacht", "Noite feliz".E a minha u ltima inspira9o 

- "Bravos! Que msica bonita! Vende-me a partitura? Pago-lhe o pre9o que quiser!" 

o msico ficou at6nito e admirado e nao sabia o que responder 

"Ento? Diga quanto quer!" 

Senhor, eu ainda nem sequer escrevi a msica..." 

"Pois bem; nao faz mal. Depois voce me mandar自  a partitura. E abrindo a carteira 

deu-lhe uma aprecivel quantia retirando-se em seguida 

Pela manha as duas crian9as ao se levantarem, numa alegria louca, viram tantos 

presentes, em tao grande nmero que encobriam as chinelinhas. 

Onde foste buscar tantos brinquedos bonitos? Perguntava a esposa do msico 

- Filha, quem os mandou foi o Pai dos Pobres, foi Deus Nosso Senhor 

Ainda hoje, em todas as partes do mundo o canto de natal6 sempre o mesmo: HEILIG 

NACHT - NOITE FELIZ". 
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104. 
27/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Estava eu a rabiscar uma carta aos mo9os que promoveram uma vaia em retribui9ao a 

considera9ao e gentileza com que sempre os distingui, quando um amigo entrou 

satisfeito pela reda9ao adentro, dando-me parte de um grande sucesso alcan9ado nos 

exames do Instituto Nacional de Msica, por uma nossa conterrnea. 

Ora, entre o conversar com os distintissimos mo9os, que to amavelmente me brindaram 

com a suas boas festas e dizer os m6ritos de uma genial pianista catarinense, uma 

grande promessa da nossa arte, eu preferi a segunda hip6tese. E, assim, nao alarei mais 

aos mo9os, direi da menina que tao alto esta l fora, alevantando o nome da sua terra 

natal, de que ser自  em dias bem pr6ximos, um orgulho. Aleida Ferrari da Silva, acaba de 

ser promovida nao por m6dia, mas por exame, 良  oitava s6rie do curso de piano do 
conservat6rio nacional. 

Creio que muitos poucos sao os que me leem, mas embora reduzidissimo o nmero, 

algu6m amanha se lembrara, - quando os louros do triunfo ornarem a fronte de Aleida, - 

se lembrar dizia, que dela e dos seus mritos, um msico catarinense j自  previra o 
resultado: "sua vit6ria indubit自vel". Aleida triunfara e n6s teremos mais uma figura 

aureolada na galeria das artes barriga verde. 

Aleida Ferrari da Silva 6 filha do distinto clinico capixaba Dr. Coryntho C6zar da Silva 

e D. Julieta ferrari da Silva, e nasceu em Florianpolis 

A sua voca9ao artistica sempre foi uma esperan9a de seus pais 

Com que prazer nao ve a familia Ferrari o brilhantismo com que a sua descendente vem 

conquistando a golpes de talento os degraus da consagra9ao fritura? 

A Aleida, lh no Rio, mando o meu jubiloso abra9o desejando-lhe tudo para que o nome 

da sua terra, pelo seu talento e pelo seu valor seja levado bem alto, muito alto 
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105. 
28/12/1934 
（万んnaDeArIe 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Aos meus colegas cariocas 

Ao pisardes o ch乞o da nossa terra, que seja o De Arte o primeiro abra9o dos msicos 

catarinenses, abra9o muito afetivo, partido bem do fundo dos nossos cora96es 

Um acaso vos traz aqui, onde sois esperados, por gregos e troianos, com verdadeira 
ansiedade. 

Um mal entendu de somenos importancia, originou a vossa visita, que com jubilo 
intenso recebemos.豆  mesmo assim: 

"Deus escreve o direito por linhas tortas", ld diz a sabedoria popular. Creiam, que se 

todas as Vezes que um mal entendido nos proporcionasse um prazer igual, n6s no 

queramos nos entender bem com ningu6m. 

A nossa vinda deve-se ao clube "12 de Agosto" 

Nao sabeis, cremos, o que significa no meio social de Santa Catarina o "Clube Doze" 

E uma tradi 9 ao,6 a hist6ria da nossa vida social,6 o registro da vida elegante da nossa 
terra. 

E o ponto preferido do velho, do mo9o, da crian9a;6 a porta de entrada da nossa 

sociedade de elite. Nesse ambiente seleto e distinto 6 que vos exibireis em 

Florianpolis; 

Que a nossa estadia aqui seja um triunfo franco e que durante ela tudo vos seja prazer e 
～、‘こーI二、一α一  24 さ4LISi4y40・  

Nao queremos encerrar essa rabiscada sem fazer um apelo justo: "Nem todos vos 

podero ouvir no "Clube Doze", mas todos tem vontade de ouvi-los e, assim, pedimos 

aos distintos colegas que proporcionem tamb6m aos pequeninos a oportunidade de uma 

audi9ao em qualquer casa p丘blica" 

24 Papel do Clube Doze no meio social de Florianpolis 
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106. 
29/12/193425 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Ontem, a noite, fui ouvir no Clube Doze o Jazz-Band Guanabara, o magnifico conjunto 

que ora nos visita,ー  Sempre esta se9ao preocupou-se com a sobriedade de elogios, 

procurando exprimir s6 aquilo que realmente sente, mesmo assim depois de auscultar a 

opiniao de toda gente. Todos os que ouviram os nossos patricios ficaram justamente 

encantados. E nao foi favor. Se o despeito de algum profissional, fizer alguma crtica 

menos elogiosa, trs causas a pode imaginar: ignorncia, inveja ou cabotinismo 

Os colegas que nos visitam mesmo depois do sucesso alcan9ado, procuram diminuir os 

seus m6ritos. E ridicula,6 indecente,6 be6cia, uma aprecia9ao menos justa sobre o valor 

deles. 

Esse neg6cio de mentalidade provinciana nos retrata muito mal. Depois do aranzel, 

transmito aos que me leem a minha opini乞o sincera, seguramenteamais insuspeita e 

quなd aquela que pode merecer mais声  

Os colegas que nos visitam sao artistas c6nscios do que fazem e senhores dos seus 

pap6is. 

Se um ou outro 'senao' pequenino se verifica, nao nos merece aten9ao sequer por um 

momento. 

O Jazz Guanabara corresponde perfeitamente ao que se esperava: afinadssimo, 

homogneo e com um ritmo impecdvel. O que se disser em contrrio 6 tolice. Os meus 

parab6ns ao "Clube Doze". 

25 Na capa da Gazeta de 29/12/34, anncio sob o titulo: Jazz Guanabara - Confeitaria Chiquinho: Hoje 
das 20:00 horas em diante o Sr. Teodoro Ferrari, proporcionar aos fregueses a oportunidade de ouvir o 
magn (fico匠1zz-Band Guanabara, que o Clube Doze contratou para o baile de So Silvestre. Amanh, 
das 10:00 d s 12:00 e das 20:00 horas em dianたo JazzてフlWestm Frgy5kbe,lーβarbosafar-se-d ouvか．  
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107. 
31/12/1934 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Nesta terra porque se fala cantando, toda a gente pensa que 6 msico. Entao, em mat6ria 

de crtico o caso 6 muito mais s6rio e complicado. Por exemplo: "Eu que estou com 
vinte e v自rios anos de convivencia didria com a minha arte, vejo-me muitas vezes 

assediado com aprecia96es de leigos, que pelo fato simpl6rrimo de terem ouvid& um dia 

qualquer celebridade, se arrojam a crticas que s6 nos causam hilaridades 

Imaginem, meus leitores, ha gente que jえ  quer tra9ar diretriz para o De Arte! 
Ora cebo! 

A esses c6rebros estreitos e acanhados eu mando daqui o meu aviso 

Ndb Peぐo endbsso a mngudm Para dbr a mmha 翌フmdb e nem re叩ondb a漉otas e 
cretinos. 

Dito isto, quero mandar aos meus leitores, e mesmo aos celeb6rrimos crticos, os meus 

melhores votos de felicidade no ano novo. 

108. 
02/01/1935 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

No hh assunto para hoje. 

Pudera, se n6s vimos desde as v6speras de natal um trabalho continuo e insano 

Tu, leitor amigo, que passaste uma noite alegre e divertida, vai me perdoar, pois eu 

estou por conta do Bonifcio. Baile, jazz-band, cerveja, palha9ada 6 sempre o que nos 

preocupa quando se trata de encerrar um ano e entrar em outro ano, que se chamava 

antigamente "ano bom" (mas isto era nos bons tempos) 

Tu 6 s justo e nao me censurars; lembra-te quantos pedidos teus eu atendi! 

Deixa-me pois em paz, por hoje 
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109. 
03/01/1935 
Coluna De Al・le 
Redator Joao M. Barbosa 

Hoje uma preocupa9ao me absorve, a guisa de penitencia de pecado antigo 

Solidariedade com os meus colegas msicos. Nao suponho que o pecado que um dia 

cometi tenha sido mortal; foi apenas venial, mas foi pecado. Isso j自  se passou h, - se 
no me falha a mem6ria, - 30 anos, mais ou menos. 

Na cidade de Sao Francisco do Sul, mas que fica no norte, existiam duas bandas de 

msica: a "13 de Maio" e a "Babitonga". A minha carreira artstica iniciara-se na 

primera, como tocador de triangulo (ferrinho); era entきo muito crian9a. A disputa entre 

as duas charangas era um caso srio, geralmente acabava em pau 

Certa vez, quando viera ao sul o presidente Affonso Penna, as duas filarm6nicas foram 

tocar num banquete, que se realizou na residencia do sr. Reynaldo Tavares, em 

homenagem ao ilustre estadista. Terminada a festan9a sairam as bandas de msica em 

dire9ao a s suas sedes. Nao sei por que artes do diabo, houve um encontro entre elas e, o 

que foi pior, vinham as duas em sentido contrrio, O contrabaixo mete os queixos, o 

trombone racha, o pistom berra, e at6 eu l自  no couce da "Treze" nao poupei o ferrinho 

Um verdadeiro inferno! De parte a parte o entusiasmo era enorme. Nao se conseguia 

encobrir uma ou outra. 

N6s, tocando o dobrado "Calheiros da Gra9a" e a "Babitonga" o "Saudade de Porto 

Alegre". No forte entao nao se entendia nada, e o trombonista da "Babitonga", no 

podendo dominar o nosso, o Marcos, dono de um pulmao formidavel, nao teve dvida 

transformou o trombone em instrumento depancadaria e... opau comeu 

Nessa ocasi乞o nao tive dvida, larguei o triangulo e disparei em dire9ao a casa. Foi a 

primeira vez que faltei com a solidariedade. 

Mas, tamb6m eu s6 entrei para a "Treze" pra tocar ferrinho. 
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110. 
05/01/193526 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Estou quase a falar da arte culinria. A exiguidade de assunto cresce assustadoramente, 

para esta se9ao. Nem se quer uma audi9乞o ligeira se tem mais, sobre que se possa dizer 
alguma coisa. 

Em todo o caso o carnaval vem ai e talvez a msica popular traga-nos algo de novo. A 

msica popular 6 uma esp6cie demoqueca de bagre: peixe barato e muita pimenta! Mas 
que compara9乞o!.,. Estou a ver que a arte culindria est mesmo me preocupando. Que 

fazer? Nao sei como escrever das outras artes. Bem pensado, por6m, a arte de fazer 

comidas tem grande afinidade com a msica. Todo msico6 doido por comidas e6 por 

isso que na nossa classe 6 muito comum a indigestao. E agora para sair dessa 

embrulhada toda que eu mesmo nao entendo? 

Bisbilhota, eu nao acho mais a porta da cozinha 

Entao sai pela janela, responde-me ele displicentemente.27 

26 No dia anterior, 04/O 1/1935, na coluna de Sarapido (Seastio Vieira), referente ao Carnaval: (...) 
naquelas noites do prmidabelssimo trduo, brilharam, com o brilho fantasticamente grandioso das 
degrias de Momo, os FIlhos de Minerva, os bルcos "Tira a mdo’二 "Br加ca quem pode".,.cada qual maむ  
be瓦 cada quaんnais querido do nosso p"blico, que o soube justamente admirar e aplaudir! O primeiro 
com a apresentado dos seus lindos carros alegricos e de mutaFdo~ressurreido do brilhantssimo e戸  
remoto carnaval catarinense. Os segundos, com a exibido das suas interessantes marchas e sambas sob 
α cadncia saltitante dos seus batuques de tamborins e pandeiros.9uanta graca e quanta harmonia 
naqueles co可untos.... 
27 Logo ap6s esse De Arte, sobre o Carnaval: Brinca quem pode, simpdtico bloco do Largo 13 de Maio, 
que tanto sucesso akanぐou no carnaval do allo passado,ルdeu inたio aos preparativos para opiguedo 
carnavalesco este ano. Reinaa maior animagdo entre ospliうes do aludido bloco em que esto 
empregando todos os esforos para este ano conquistarem o to'ambicionado tituル de campe6es do 
carnaval. Este bんco tem recebido dos seus admiradores, ndo s6‘たssa capital como doR加 ‘た Janeiro, 
onde jd se tornou conhecido, sambas, marchas e cal戸es, entre as quais podemos citar "Crioula 
intrometida ’二 “Mircha Popular" e "Brinca quem pode” βbco da tesoura, parte deste anterior, poss如  
um afinado coro que saia pelas ruas da capitaり， No dia 14 deste mes, segue o seguinte coment五rio: 
Movimentada a nossa Broadway. Aproximando-se o reinado da plia,a nossa Broadway, tem estado 
movimentadssima at tarde, emprestando o elemento戸minino um ambiente de elegncia e alegria. Dia- 
a-dia o ndmero‘たpessoas que para di se concentram afim de passar horas de prazer, esuqecendo as 
mdgoas da vida, cresce sempre, tornando intransitvel a nossa Broadway. Ndo era para menos, os 
folguedos carnavalescos esto agitando a尼 o mais comodista e inerte cidado, levando-o paraarua e 
obrigando-o a levar o seu apoio irrestrito aos grandes festeiros daplia, que comemoraram a passagem 
do reinado de Momo. No dia 15: Em passeata de treino, sair a rua amanhd o excelente bloco Tira α 
Mo, composto da alegre rapaziada da nossa pra p鳶blica. O TiraaMo percorrer diversas ruas da 
nossa capital ao som de lindas marchas carnavalescas, aproveitando esta alegre oportunidade para 
visitar as reda6es dos jornais desta terra. Aguardamos ansiosos a passagem do Tira a Mo e, em 
continEncia, ndo tiraremos a mdo sem aue eles vassem. No dia 21. Salada musical: conforme temos 
anunciado, ser levado a cena amanh, a s 20 horas, no leaかo Alvaro de U., o esperado festival artistico 
que o vitorioso co可unto "Salada Musical Alve-rubra "hd muito vem preparando. Esta noitada dejlllα 
arte que ser em homenagem d fora p"blica catarinense reunir os mais variados e interessantes 
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111. 
23/01/193528 
Coんna Deんle 
Redator Joao M. Barbosa 

De longe, de muito longe, no sei a quantas l6guas daqui e a setecentos metros acima do 

nvel do mar, recebi um bilhete que transcrevo, nao pela farta prodigalidade de 

qualitativos imerecidamente a mim prestados, mas pela justi9a feita as minhas inten96es 

desde que iniciei o meu De Arte. Ei-lo: 

Bilhete de longe 

(Ao festejado musicista conterraneo Professor Joao M. Barbosa, em Florianpolis) 

Tenho acompanhado, com vivo interesse, a preciosa colabora9ao que vens emprestando 

asimptica "A Gazeta", no tocante a arte musical, ai, em nossa terra. 

Assim, enquanto uns se interessam pela leitura dos sucessos politicos do pais; outros 

pelo que diz respeito aos movimentos paredistas, e, ainda, outros pelo que se relaciona 

com as cousas internacionais, eu, alcatruzado aqui nesses 700 e tantos metros sob o 

nivel do mar, delicio-me com a tua esplendida coluna intituladaー  "DE ARTE"ー  porque 

eia me faz reviver dias felizes por mim passados nesse maravilhoso jardim plantado a 

beira do Atlantico, que 6 incontestavelmente a nossa bela Florian6polis, onde a 

incompar自vel arte da Euterpe tem em ti um abalizado cultor e um emrito defensor. E 

屈meros de palco.MiIsica, humorismo finssimo e canto completam o programa organizado com 
capricho e que hd de assegurar o completo xito da noite de amanh. No dia 22 de janeiro: Salada 
Musical 一  programa regional, no qual tomaro parte diversos amadores deste estado. Ao violo osル  
conhecidos e vovulares Goncalves e CiDrvano. aue tambdm faro solos. Sveacker: Cssio Fonseca. 
28 Neste mesmo dia, "Carnaval carioca: Lux Jornal vai, como sensacional novidade, organizar os bailes 
coloridos no palcio das festas. O carnaval carioca, graぐas d propaganda que dele tem sido戸ita pela 
diretoria geral de turismo da municipalidade do RJ, habilmente orientada pela atividade inteligente dos 
Drs. Lorival Fontes e Alfredo Pessoa, d h可e em dia, uma festa que goza depma mundial. Fala-se no 
estrangeiro, no carnaval do Rio como se comenta o く％u-naval de Nice e se elogia o de Veneza. Os turistas 
ficam com curiosidade de conhec'-lo. E disso resulta grande vantagem econ6mica para o Brasil. O 
turismo'considerado uma das indstrias mais rendosas que se pode imaginar. O dinheiro entra nos 
paたes que o exploram sem que haja esportacdo de mercadoria. E a vida das cidades que os turistas 
visitam torna-se 加tensa, animada e alegre. Devemos, po歳 todos n6s, brasileiros, trabalhar com 
entusiasmo crescente,Para que se desenvoんam no nosso Paか as correntes tursticas ndo sd estrangeiras 
como nacionais, sendo que estas ltimas fazem com que o Brasil se conheaa si mesmo. Mais do que nos 
anos anteriores o carnaval de 1935 promete ser animado no Rio, tais sdo os esforos que vem fazendo a 
diretoria de turismo para que assim suceda. O programa がcial que se esta esbocando nos pr うximos 
festejos carnavalescos d verdadeiramente sedutor. Dele es誠 resoんido que faro 4 bailes no Palcio das 
Festas que possui o melhor salo de dan9a do Rio. A organizaFdo destes bailes pi confiada ao Lux 
Jornal, cujos凌retores tem revelado em vrias iniciativas, raro espirito empreendedor. Bailes coloridos, 
eis o nome com que estdo sendo lanぐados os beiles do Palcio das Festas. E o nome traduz bem a idia 
do Lux Jornal. Hver um verdadeiro dom加io de cores e luzes. Luzes que mudardo, atodo momento, α 
cor dos sales, o aspecto, o ambiente. Verdadeiras decora96es que se renovaro. Como novidades nada 
mais sensacional. 
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mais ainda me interessou ler-te, quando vi que, ao dedicares tu, pela imprensa, uma 

se9ao a arte musical, nao fizeste para naquela, s6 inserires louvaminhas, a titulo do 

chamado ESTMULO, sen5o, para defenderes esta com inteira justi9a, dizendo dos 

m6ritos de quem realmente os possua, e pronto a causticar os que pretendem meter-se 

nela, como rabequistas, servidos de simples arcos da taquara 

A tua missao 6 , pois digna dos maiores aplausos: crticas, com elevado crit6rio, despido 

de quaisquer paix6es;6 , sob essa forma, e atrav6s das colunas de A Gazeta, da-nos 

confortadoras noticias de que ainda vive o interesse e o zelo pela arte de combinar os 

sons, na terra de Alvaro Souza, que tamb6m 6 a nossa 

Que a tua apreciada pena, meu caro Barbosa, se nao quebre, no meio do caminho 

percorrido, ja que, por amor da arte que abra9aste, que puseste a seu servi9o, com os 

votos desse teu amigo e obscuro colega, que daqui te sade neste singelo bilhete 

Porto Uniao, dia dos reis magos, em. 1935. 

Ilh6u 
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112. 
29/01/193529 
Coluna‘りe Arte" 
Redator Joao M. Barbosa 

"O 'De Arte' vem agora aparecendo esporadicamente at6 que passe esta febre 

carnavalesca que toda a gente se encontra atacada. Se nao for a importancia e a grande 

repercuss谷o que teve a audi9谷o das alunas da professora conterrnea Newtonina Costa 

levada a efeito no Clube 12 de Agosto no 丘  ltimo Domingo a audi9ao que nos deu 

tr6guas da msica chala9a (...), esperaramos a quarta feira de cinzas quando todos 

voltam a realidade para voltarmos tamb6m a cuidar do nossa coluna, O que foi a 

demonstra9ao do aproveitamento das alunas da minha prezada colega Newtonina Costa 

dizem os aplausos que ainda ressoam aos meus ouvidos. O programa 

extraordinariamente concatenado nos levou a um crescendo rigorosamente observado 

at6 atingir o mais alto grau de intensidade. Nao hh reparo a fazer no desempenho. Uma 

gavotazinha, pela graciosa pequerrucha Rosinha de Souza Lima, observado a rigor um 

rallentando impressionou-nos sob maneira e o programa continua bem executado, at 

que sofre a primeira transi9ao Sonatina de Diabeli, pela menina Maria de Lourdes 

Haberbeck. A pequenina int6rprete se portou admiravelmente na interpreta9ao dos 

coloridos. A mignon Ang6lica Ramos ultrapassou a minha expextativa na interpreta9o 

impecavel e sublime do minueto em sol maior, pagina d'alma de Beethoven. Clarinha 

Lang, na gavota em Sib de Handel, observou a rigor a partitura e deu-lhe muita alma e 

muita gra9a. O empenho vai sempre com agrado geral da seleta numerosa assistencia 

que a cada numero nao poupa aplausos, e justssimos. O espa9o nao permite uma 

aprecia9ao (...). Foi o terceiro degrau da escala ascendente. E que interpreta9ao foi dada 

pela graciosa senhorinha Carmen Wendhausen. A margem do meu programa esta 

anotado apenas: "Magnifico!". Alda Ramos Wendhausen satisfaria plenamente o 

prprio Arajo Viana, se a ouvisse-o em prompto. Chegamos ao fim do caminho. A 

terceira parte do programa "ao paraiso", onde, entronizada pelo seu m6rito, pela sua 

t6cnica, pela sua alma, a genial Maria Eugenia Tavares da C. Melo, que ja 6 uma 

em6rita pianista, senhora dos segredos da nossa sublime arte. Sobre a talentosa 

conterranea, com vagar voltarei ao "De Arte", pois 6 parco o tempo para dela falar tudo 

o que sentimos. Encerrando essa desalinhavada croniqueta, envio a minha distinta 

conterrnea Newtonina Costa, professora por excelncia, pela perfeita educa9ao artstica 
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que da a s suas discpulas, nas quais tive o prazer de observar como sao tidas e 

respeitadas as regras da t6cnica mais perfeita e da fiel interpreta9ao das partituras 

Receba a ilustre colega o meu forte aperto de mo 

29 ,-y,ー一  
iexio soore o carnaval no dia 30/01/1 935. 
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113. 
25/03/1936 
CoんnaDeArte 
Redator (?) 

Reaparece a coluna, sem colunista assinando, desde de janeiro de 1935 

"A boa msica nos obriga hoje a um 'De Arte'. Que oxala possa despertar boa vontade 

e interesse aos que moram nas plagas trevorosas do marasmo e, bem assim, incentivar 

os que trabalham pelo engrandecimento da Divina Arte, a que chamam "arte de 

transmitir os nossos pensamentos por meio dos sons". 

E essa boa msica, a que nos leva a estas pobres penadas, n6s a ouvimos da banda do 

14。  Batalhao de ca9adores. 

Essa filarm6nica, nao sabemos por que milagre, ressurge para a vida num crescendo 

rpido e admirvel como tangida pela vara de condo d'alguma fada misteriosa 

N6s ouvimos, ha dias, uma bela audi9ao do apreciado conjunto que 6 hoje a banda 

musical do 14。  B. C. 

E que grata impressao nos deixou o concerto a que nos referimos! 

E que de hh muito, nao delicivamos o nosso 6 rgao auditivo com a audi9ao de msicas 

capazes de serem ouvidas por quem sabe gostar da arte do c'u.. 

Nao queremos historiar detidamente o que ouvimos. Diremos t乞o somente que foi 

simplesmente admirdvel a execu9ao da "Ainda" e "Conde De Luxemburgo", pera 

aquela e opereta esta, muitssimo conhecidas, mas sempre novas, sempre triunfantes 

E o que hh a registrar gostosamente,6 que a banda do 14。  B. C., est自  com um 

instrumental de belissimo timbre e com um corpo de executores dignos do nome de 

musicistas em toda a acep9乞o da palavra. 

Consola-nos, pois, a esperan9a de que a boa msica em a nossa pequena terra, ainda no 

morreu, ainda nao sucumbiu, apesar de todo o descaso e de todos os golpes dos que 

deveriam ver na boa arte musical um dos grandes veiculos da educa9ao do povo, como6 

de praxe em todos os paises civilizados. 

Parab 6ns, muitos parab6ns, aos distintos musicistas do 14。  B. C., ao digno e esfor9ado 
maestro e ao correto comando daquela unidade militar. 
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114. 
26/03/1936 
CoんnaDeArte 
Redator Sebastiao Vieira 

Florianpolis, de hd muito, nao tem tido a oportunidade de apreciar artista de elevado 

quilate de Lygia Cerqueira Dias - a pianista em6rita que nos deliciou, ontem, com a sua 

anunciada audi9ao nos sal6es do elegante Lyra Tennis Club 

Lygia 6 um temperamento de verdadeira artista. Ha, na virtuose que hora se apresentaa 

nossa Florianpolis culta, qualidades notdveis que a distinguem e a elevamno conceito 

e na aprecia9ao dos que tem a felicidade de ouvi-la. S豆o essas qualidades: tdcnica 
admir自vel, exttaordinarjo poder rtmico e grandeza da alma das msicas que executa. 

Para Lygia nao ha dedos fracos (como n6s chamamos aos quartos e quintos dedos) pois 

a sua execu9きo 6 imp9cavel e as notas que imprime com o anular e o minimo tem as 

mesma beleza, a mesma elegancia, como as que s乞o feridas com os demais dedos das 
suas m乞os maravilhosas. Ouvimo-la extasiados! Lygia6 admirvel. E6 mais ainda: 

uma promessa de brilhantismo futuro. A artista est ainda no limiar da vida e, desse 

modo, no limiar da arte em que hora se inicia! Digamos algo, embora ligeiramente, do 

programa que executou. 

Lygia, ao iniciar, demonstrou, desde de logo, o seu poder extraordin白rio e atrativo sobre 

os seus ouvintes. A sua figura linda e modesta de quase menina tem o condao de elevar- 

nos num halo de respeitosa simpatia, para assim, num estado de e xtase, ouvirmos 

enternecidamente as interpreta96es das pginas que ela nos le maravilhosamente! 

A audi9ao foi aberta com Escocesas de Beethoven. Belo tipo de m丘sica muito graciosa, 
toda em estilo escherzzo, havendo "notas repetidas rapidissimas", feitas com tpecnica 
fantstica. Le Tambourin de Rameau, tamb6m muito apreciada pelos seus "mordentes" 
ncamente executados. Assim tamb6m Le Rappel des oiseaux. De Ba9h-Tausig, ouvimos 

"tocata e fuga" (em r6 menor). Neste trecho de flego a oportunidade de Lygia 

demonstrar bastante da sua t6cnica, firmeza e agilidade da mo esquerda, elegancia de 

execu9ao, maestria na aplica9乞o de pedais. Ouvimos de Henrique Osvald - Bebes' 

endort grande emotividade. Grandes baixos pedais. Peirrot semeurt do mesmo autor, foi 

executado com muita gra9a e sentimento. Villa-Lobos 6 um grande artista. E um nome 

aureolado em a divina arte dos sons. E tem trabalhado com denodo pelo alevantamento 

e pela grandeza da arte que imortalizou Carlos Gomes. Ouvimos alhures que Villa 

Lobos possui um temperamento esquisito, todo seu, todo diferente do que se pode 
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chamar de trivial. E essa 6 uma grande verdade. Ele, o artista da pena que escreve 

p自ginas admir自veis da-nos com efusao, nas suas msicas, peda9os lindos desse Brasil 

imenso. Hd nos trechos que comp6e uma cousa toda inexplicdvel, uma sugesto nova 

como a nos dizer da grandeza do que 6 nosso e da riqueza do que 6 brasileiro 

Polichinele desse grande autor 6 iniciada com o cascatear de sons produzidos por 

"cromtica" e escalas c6lebre e bem dedilhadas. Em passa, passa gavio a artista nos 

leva a passar pelos tempos idos da infncia. Quanta saudade! A Sertaneja de Itiber! 

Bela pagina a que Lygia Dias da o poder fant自stico da sua interpreta9をo.E outro trecho 

em que 6 tudo Brasil, em que tudo reascende o perfume agreste das plagas brasileiras. E 

a artista nos sugere a beleza da paisagem patrcia quando executa trechos como A 

Sertaneja. Encerrando a audi9ao Lygia da-nos Chopin, na Balada (em sol menor) e na 

Polonaise. Formid自veis e dignas da nossa grande admira9ao foram estas riquissimas 

pginas do mestre insigne. Rapsづdia HIngara n。  2, de Liszt, foi a chave de ouro com 

que Lygia fechou a encantadora audi9ao. 

Estas tres msicas finais foram a prova mais convincente de que a jovem pianista 6 um 

talento todo afeito a execu9ao das mais dificeis pginas musicais. Lygia, na Balada, nos 

leva a profunda medita9ao fazendo-nos despertar, logo ap6s quando a ouvimos na 

brilhente Polonaise. Mas a Rapsづdia 6 tudo: agilidade, pureza de interpreta9ao, t6cnica 

magistral! Que dizer mais de Lygia Dias? Somente isso: Lygia 6 artista de verdade e, 

sendo flor brasileira, merece de todos n6s que brasileiro somos, a mais carinhosa 

acolhida, agradecidos que devemos ser a s grandes almas que nos balsamizam as horas 

de viver com as dddivas do c6u como as que a artista ontem nos ofereceu 

Parab6ns! 
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115. 
27/03/1936 
（万んnaDeArte 
Redator Sebastio Vieira 

Prosseguem com grande anima9ao os u ltimos preparativos para o festival de 03 de abril 

vindouro, em homenagem ao querido maestro Alvaro Souza. Hoje temos a gratissima 

satisfa9ao de registrar mais alguns fatos que dizem bem do alto em que 6 tido o distinto 

musicista e intelectual catarinense. 

E que D. Simone Ondina Gheur, apreciadissima cantora, cuja voz de ouro jd tantas 

vezes nos ha deliciado, vai, com Icl6a Vieira, sua discpula e conhecida pianista, da-nos 

o prazer da sua audi9ao, cantando, entre outras msicas, o famoso dueto de Bohemia 
Acresce ainda que a excelente filarm6nica do 14。  B. C. vai emprestar o seu valioso 

concurso ao festival Pr-Maestro Alvavo, conforme tivemos hoje conhecimento. Pelo 

que se esbo9a com referncia ao belo espetdculo de arte a que aludimos, vai esse festival 

constituir um expressivo acontecimento social, condigno do merecimento de que6 

merecedor o maestro Alvaro, - o expoente mdximo da msica em Santa Catarina 

De parab6ns estao pois, nao s6 os amigos do grande musicista como todos aqueles que 

apreciam a boa arte dos sons, quer na parte instrumental como. na  vocal, com a audi9ao 
do uue h自  de mais fifln lleにt9q Pmいハi 
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116. 
28/03/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Camilo Navarro, ー  inteligente humorista que desperdi 9a, como fez Bocage, todo o seu 

intelecto na boemia, de quem n乞o liga importancia a vida, ー  disse uma vez que feliz6 o 

desprogresso em certa cidade catarineta: - terra bendita que tem sabido resistir 

heroicamente aos embates da civiliza9ao! 

Fazendo minhas estas palavras, apenasmente com referencia a arte musical (para no 

ser mal falador), quero por Florian6polis no caso que mereceu do dito humorista a piada 

j tao conhecida. 

E que a nossa Florian6polis tem nao s6 resistido como tem mesmo recuado diante do 

impulso de progresso da arte musical. A nao ser a generaliza9ao do r自dio receptor, que6 

assim, como a gua canalizada vinda de muito longe, a nao ser o rdio nada mais ha de 

not自vel. Certa vez algu6m cheio de boa vontade quis dara Florian6polis a gra9a e o 

condao de possuir uma estagdozinha de radio-transmissao, mas.., tudo fracassou - a 

imperiosa caveira de burro - que existe ch pela terra boa do pobre Dias Velho 

E assim, uma a uma, l se vao todas as nossas esperan9as musicais 

De outra feita se falou com entusiasmo da cria9ao de um conservatrio, mas, como 

faltou o sai da boa vontade, a conserva se estragou e a id6ia apodreceu ainda que 

embrion自ria. A terra 6 boa ... seprant, d! 

Mas ningu6m planta, e quando aparece algu6m que o fa9a vem outro algu6m, de ordem 

de quimbinga e estraga tudo. 

Na minha horta existe, inextinguivel, uma verdadeira praga que n6s chamamos "capim 

cebola". Nao ha quem a desbaste. Pois 6 .6 Florianpolis esta cheinha de capim cebola 
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117. 
30/03/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti5o Vieira 

O festival a realizar-se no teatro Alvaro de Carvalho, a 03 de abril pr6ximo vindouro, 

irh, ao que parece, constituir um belo espetaculo, fadado, muito provavelmente, a uma 

reprise, tal 6 a procura de localidades para essa festa de arte. 

E que, desde outubro do ano passado, mes em que se realizou a esplndida noitada da S 

B. caixa dos Empregados no Com6rcio,6 que desde aquela data, nada mais apreciamos 

no terreno da boa musica vocal e instrumental. 

E a nossa gente, - a que aprecia o que 6 bom, - vive a perscrutar quando pode Ter uma 

oportunidade de fechar o seu aparelho de radio para ouvir gostosamente alguma cousa 

no original, sem a intromissao (paga, ja se ve) do "Fazanelo e... nada mais..." 

O festival em homenagem ao maestro Alvaro Souza vai oferecer-nos duas importantes 

oportunidades: 

1. Aquilatarmo-nos o grau de estima em que d tido o distinto conterrneo e mestre 

insigne; 

2. A de apreciarmo-nos o que ha de fino no programa a ser executado 

Ao que fomos informados, a excelente filarm6nica do 14。  B. C. por uma especial 

deferncia e espontanea oferta do atual comandante daquela unidade Sr. Capito 

Risoleto Barata de Azevedo vai emprestar o seu valioso concurso ao festival Pr- 

Maestro Alvaro, executando, possivelmente, msicas de concerto. E essa uma grata 

noticia que registramos prazeirosamente e que diz bem alto do acatamento militar ao 

homenageado. 

Aguardamos mais alguns dias e teremos, assim, o ensejo de publicar, na i ntegra, o 

prgrama do festival em apre9o. 
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118. 
31/03/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

' 

Agua fria em pedra dura, tanto bate at6 que fura... Eis o velho rifo que 6 como quem 

diz: persistencia, muita persistencia. E o meu bom amigo Ant6nio Fedrigo, como 

descendente da bela Italia, a terra mater da msica,6 dos que conhecem e praticam a 

persistencia com toda a sua paciencia inextinguivel. Em mat6ria de arte musical, de que 

tem sido em Florian6polis um bom incentivador e, apesar de n乞o ser msico, tem esse 

bonissimo amigo demonstrado a sua vontade frrea de trabalhar 

Lembremo-nos do excelente conjunto que foi orquestra da Fratelanza Italiana por ele 

animada pode-se bem dizer, lembremo-nos desse belo conjunto para melhor apreciar o 

esfor9o de Ant6nio Fedrigo. E ele que veio hoje procurar-me para dizer-me da sua 

mdgoa, em lendo os meus De Arte, de ha dias passados. Porque, diz ele, nao se deve ser 

pessimista em cousa alguma e o pessimismo 6 mol6stia contagiosa. 

Mas, meu Fedrigo, - disse-lhe eu - sou pessimista por ndole. Nao creio em mais nada, 

mormente em se tratando de cousas musicais em que tudo anda desafinado e sem 
gosto... 

E aquele meu amigo, contrariando, falou-me entusiasticamente de suas id6ias a respeito 

da reorganiza戸o do nosso antigo conjunto e da possibilidade de mil e uma cousas no 

terreno da arte. Diz ele, com o calor da sua persistente boa vontade 

- Precisamos trabalhar, precisamos fazer todo o possivel para o soerguimento da 

msica em Florian6polis! 
r 

ー  E. Eu tamb6m acho bom... mas... sou to azarado... 

Uma vez eu falei sobre o inconveniente daquele lixo posto no Largo 13 de Maio e sobre 

o conseqente exame de moscas que representam um grande mal para os moradores 

daquela zona. O resultado? Lixo em dobro e moscas at6 por... arame... Nunca mais meu 

caro Fedrigo. Mas em todo caso, a sua abnegada persistencia merece toda a minha 

melhor admira9谷o. E... paz na terra, aos homens de boa vontade. 
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119. 
01/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Conforme prometeramos, vimos hoje dar, na i ntegra, o programa do festival a realizar- 

se no Teatro Alvaro de Carvalho, em a pr6xima noite de 03 do corrente 

O festival a que aludimos 6 , deveras, formado por um programa bastante seleto em que 

se veem as melhores msicas. Dentre essas podemos contar como trechos de finissima 

sensibilidade as composi96es do homenageado intituladas "La voce deli' arte" e 
"Varia96es para Flauta". 

Ha a destacar a composi9ao. da segunda parte do espet自culo na qual se farao ouvir a 

exma. Sra. D. Ondina S. Gheur e suas alunas Therezinha Vieira e Icl6a Vieira. 

Todos os demais n立meros do bem elaborado programa s乞o bons, n乞o hd negar 

Esto, pois, de parab6ns os que apreciam o que 6 belo e quase divino como soe ser a 

Msica, - a arte maravilhosa dos sons combinados. 

Programa 

ia Parte (Pela Orquestra) 

1。  Rossini: "A Italia na alegria"ー  Overture da pera 

2。  Delibes: "Capp6lia" - suite-ballet 

a) Dance fte et valse des heures 

b) M丘sica do aut6mato e valsa 

3。  Lehr: "A Viva alegre"ー  pot-pourri da opereta 

4。  Suppe: "O poeta e o campon6s" - Overture 

2a Parte (Verdi - La traviata - Preludio do quarto ato pela orquestra) 
1。  Pela gentil senhorinha Therezinha Ramos: 

a) A. Sarti - Rouxinol 

b) Rossini - Barbieri di Siviglia (una voce poco f) 
c) C. Gomes ~ II Guarany (scenna e ballata) 

2。  Pela Exma. SRA. D. ONDINA SIMONE GHEUR 

a) F. de Otero - a flor e a fonte 

b) Massenet - Le cid (air de chim6ne) 

e) C. Gomes - Le schiavo (6 ciel de Paraba) 

2。  Exma. SRA. D. ONDINA SIMONE GHEUR e Srta. Icl6a Vieira 
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Leoncavallo - La Boh6me (a pedido) 

3a Parte 

l< A. Adam: "Si j 'etais roi"ー  overture pela orquestra 
2。  A. Souza: "La voce deli arte" 
30 A. Souza: "Varia96es para flauta sobre um tema original" - pelo Sr. Manoel Cruz Jr 
4。  5. Vieira: "Amizade" - trecho de salao oferecido ao homenageado e executado pelo 
autor e Sr. A. Costa 

50 Eldgard: "alut d'amour" - dueto de violinos pelos srs. C. Prisco e C. Freyesleben 
6。  Auber: "Fra diavolo" - overture da pera pela orquestra 
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120. 
02/04/1936 
（万んnaDeArte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

H, por ai, muito apagado ainda, um prenuncio de alguma cousa boa com rela9ao a arte 

musical em Florian6polis. 

Segredo? N谷o. Apenas 6 cousa muito embrion自ria e, assim, nao se pode falar muito do 
assunto. 

Em.todo caso, a titulo de "furo", s6 posso adiantar um dedinho. 

Trata-se da vinda a nossa Florian6polis, dentro, de breves dias, de um casal de finos 

artistas: ele, pianista conceituadissimo, residente em Porto Alegre; ela, sua esposa, 

eximia cantora e apreciada soprano. 

Pretendem vir a Florianpolis, para uma boa temporada, realizar belas noitadas de fina 

Arte. E os que sabem prelibar as delicias dessas esplndidas cousas que encantam, e 

seduzem o nosso espirito, ja se aprestam, pressurosos, tudo fazendo para que esse 

grande ideal se torne uma realidade. Teremos, desse modo, ocasiao de sentir os 

primores da boa msica que o ilustre casal de musicistas nos dard.d E eles, os artistas a 

que nos referimos, ja conhecem alguns dos nossos inconfundiveis valores artisticos, e6 

assim que, embora distantes, contam, de antemao, com o concurso da privilegiada voz 

da Exma. Sra. D. Ondina Simone Gheur. 

Para os que apreciam a arte, em toda a sua esplendorosa magnitude, a presente noticia, 

embora muito medrosa, se assim Posso dizer, constitui, por certo, alvissareiro prenncio 

de cousa muito boa. 

Esperemos, entretanto. 
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121. 
04/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Conforme haviamos anunciado, realizou-se ontem a noite, no Teatro Alvaro de 

Carvalho, o esplendido festival artstico organizado por um grupo de musicistas em 

homenagem ao distinto maestro Alvaro Souza. 

O programa confeccionado com muito gosto esteve a altura da homenagem prestada ao 

conceituado maestro que 6 , sem favor, a figura mais representativa da arte musical em 

Santa Catarina. 

Os nmeros foram todos executados a contento, sobressaindo-se, como era de se 

esperar os de canto, executados pela Exma. Sra. D. Ondina Simone Gheur, a voz 

encantadora que toda a Florianpolis aprecia, e por suas diletas alunas, senhoritas 

Therezinha Ramos e Iclda Vieira. 

As dificeis msicas confiadas a Srta. Therezinha, foram desempenhadas com 

brilhantismo, merecendo a novel cantora fartos aplausos. Apreciadissimo fora tamb6m o 

lindo trecho "dueto de Bohemia" de Leoncavallo, no qual se observa com prazer, a 

pujan9a da voz esplendida de D. Ondina Simone Gheur. Pode-se, pois, dizer que o 

festival do maestro Alvaro Souza foi, na parte do programa, condigno com a 

homenagem que se lhe quis prestar. 

Nao o foi, entretanto na parte financeira, pois que a casa, pouco mais de meia, disse bem 

alto do que jd sabiamos todos n6s: o maestro Alvaro Souza 6 catarinense e, como tal 
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122. 
06/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

Ha dias, nesta humilde coluna falei algo com rela9ao a s tantas cousas de msica que em 

nossa terra por efeito, talvez, de uma possivel "caveira de burro" nao pegam de jeito 
algum. 

Dentre as tais malsinadas cousas estava a radio transmissao. J良  tivemos em 

Florianpolis um prenncio belissimo dessa grande realiza9ao, mas a plantinha, embora 

sob os fervorosos cuidados dos que idealizaram a nossa radio difusora, a plantinha 

muito d6bil ainda, morreu'crestada pelo sol de algum descaso, possivelmente 

Lebrei-me disso ao ouvir ontem, uma irradia9ao da Rdio Cultura de Blumenau. E tive a 

impressao de que Florianpolis 6 como si fora o primeiro compartimento de uma casa, 

mas que se acha fechado para todas as alegrias do lar, por haver nele; morrido algu6m 

de estima9ao na familia. 

Algu6m assobia ou trauteia uma qualquer can9乞o e vem logo uma outra pessoa, e diz: - 
Nao fa9a isso; va cantar la p'ra fora...l 

O compartimento 6 tristonho, 6 l丘gubre. Ha nele um ar lutuoso. Nada se faz em mat6ria 
de musica, de teatro, etc... 

Mas nos outros compartimentos, embora menos importantes dessa grande casa, pode-se 

cantar e pode-se dan9ar. Blumenau6 o exemplo mais frisante. La existe desde ha muito 

uma belissima e bem organizada orquestra sinfnica. Agora Blumenau tem, tamb6m, a 

sua bem montada esta9ao r自dio transmissora. Ambos os empreendimentos sao o 

atestado da educa9ao artistica daquele povo, fato que muito nos honra, porque 

Blumenau 6 um peda9o de santa Catarina. 

As Florian6polis marca passo, provocando em cada um de n6s aquele c6lebre dito de 

Camilo Navarro: "Terra que tem sabido resistir heroicamente etc..." 

E enquanto nきo temos a nossa Radio-Transmissao (vai com maisculas por minha 
conta) continuar自  o "ceguinho da ponte" a cantar, ao som do seu cavaquinho, as can96es 

simples e dolentes que o vento sul leva nas ondas hetzianas ara ningu6m sintonizar... Ja 

6alguma cousa em difus乞o. 
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123. 
07/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Havera, por ai, quem n乞o conhe9a o expressivo titulo de "piano catarinense"? Todo 

mundo catarineta e muitas outras criaturas que nao sao da "terra boa" do Dias Velho 

sabem que esse era o titulo, alias honroso, com que se brindava a qualidade imponente 

de uma das grandes riquezas artistico-musicais de Florian6polis: - A banda da For9a 

Pblica! 

J自  se vをo longe, por6m, os belos tempos que deram tao justo motivo ao apelido! O 

"Piano Catarinense" existiu como uma reliquia da nossa terra em tempos idos, em 

saudosos tempos que parecem n乞o mais voltar. A banda musical da nossa For9a Publica 

foi, realmente, uma 6 tima filarm6nica, e o seu conceito foi muito al6m das fronteiras 

catarinenses. Ainda n乞o se apagaram da nossa mem6ria os dias de gl6ria colhidas pela 

bem organizada banda, quando de sua estada no Rio de Janeiro 

O conjunto a que nos referimos teve a sua mais pujante evidencia quando nos tempos 

em que a nossa For9a obedeceu ao comando dos Srs. Coron6is Gustavo Schmidt, 

Janu自rio Cortes, Comte. Lins, - nos dois primeiros d6cimos do corrente s6culo, Coronel 

Lopes Vieira e capito Barata de Azevedo, nos ltimos 6 anos 

Houve nessas pocas um inexcedivel carinho para com a brilhante filarm6nica. E havia 

um como respeitoso temor de que o "Piano Catarinense" perdesse a tradi9ao de gl6ria 

que the valera o titulo tao conhecido. E dentro desse justo amor pelo objeto dessa 

tradi9ao que parecia inapag自vel, e dentro mesmo dessa vontade que nos anima, a todos 

n6s viventes, de vermos melhorado aquilo que a tradi9ao jh consagrou, permanecia 

sempre e cada vez mais ardente, nos que dirigiam a For9a P丘blica, o desejo de ver mais 

luzida, mais acatada, a filarm6nica dessa briosa milicia. Graciliano Guedes Pompeu, foi, 

ao tempo dos comandos Lopes Vieira e Risoleto Barata, o u ltimo dos abnegados que 

tanto fizeram pelo excelente conjunto, na importante parte musical. bem ladeado e cheio 

de vontade para ver sempre de p6 a tradi9きo velha e segura da sua banda musical, tudo 

fez pelo seu renome. Mas a vida 6 assim. Tudo passa; tudo desaparece na voragem do 

tempo. E do "Piano Catarinense" fica-nos essa recorda9乞o doce e fagueira que nos leva 

a pensar, saudosos, nas horas de encanto e de alegria que a banda da Fora P丘blica jh 
nos proporcionou. 
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124. 
08/04/1936 
（万んnaDeArte 
Redator Sebastiao Vieira 

J se esbo9am nos horizontes artisticos de Florian6polis prenncios de que vamos ter 

alguma possivel renova9ao com referencia a arte musical. 

E que uma pleiade de pessoas bem intencionadas e cheias de uma f ardente pelos 

destinos da nossa terra catarinense pensa em levantar ao seu verdadeiro nivel as cousas, 

da Divina Arte. 

Oxald n乞o fique em pensamentos o que ai fica dito, pois a realiza9ao em apre9o ser de 

grande proveito pelo incentivo que proporcionard a todos quantos podem ver na arte 

musical um meio seguro de educa9ao. 

Dentro de breves dias diremos, com mais detalhes, algo relativo a esse assunto que 

bastante deve interessar aos que amam a bela arte dos sons. 
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125. 
11/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

O dia de ontem, em que toda a humanidade presta suas homenagens de proftrndo 

respeito a mem6ria d'Aquele que foi o maior exemplificador e doutrinador dos saos 

exemplos da F6 e das mais santas doutrinas de Amor e Caridade, o dia de ontem, 

consagrado ao recolhimento espiritual, pouco nos deu de arte musical, pois, que nada 

podia conduzir-nos a Alegria. 

Mas a Divina Arte, que nao s6 engalana os ambientes das mais doces e alegres hpras 

como tamb6m reveste tudo de profunda tristeza quando se destina a homenagens de Dor 

e saudade, a Divina Arte, diziamos, ainda, nos deu, pelo Rdio, belissimos trechos de 

emotivas e dedicadas msicas sacras. 

E, assim ouvimos, durante o dia, belas irradia96es acordes com o dia lutuoso que se 

passou. 

Desse modo a arte dos sons, a majestosa arte que 6 tamb6m divina pode levar-nosa 

meditaao para, na mais pura das concentra96es espirituais, lembrarmo-nos d'Aquele 

cujos exemplos de Amor e F6, cumpridos a risca, seriam o bastante para dar 

Humanidade a Paz que lhe falta, Felicidade que nunca chega.. 
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126. 
13/04/1936 
CoんnaDeArte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

H, em a nossa Florianpolis, uma criatura distinta como artista e como um homem de 

bem, merecedor da nossa melhor estima e da nossa constante admira9o 

E essa criatura boa e afvel Astrogildo Texeira da Costa, o mestre Quinca, como 6 to 

conhecido por toda a gente da nossa terra. 

Mestre Quinca 6 oficial de nossa briosa For9a Publica e ocupa, como tenente, o lugar de 

regente da Banda Musical daquela corpora9o 

Tenente Astrogildo 6 uma arma de escol, cora9ao bonissimo e afeito ao bem, ele tem 

sido, na filarm6nica que proficientemente dirige, um verdadeiro amigo de todos os seus 

subordinados. Estes sao os elementos que comp6em a Banda Musical da For9a Publica 

e aos quais ele chama gostosamente: a minha gente 

Quinca assentou pra9a no antigo corpo de seguran9a, talvez no tempo do comando Ccl 

Pedro de Mouro; tendo brilhante f de oficio musico, desde aprendiz que foi naquela 

corpora9ao, at6 hoje; data em que exerce com proflciencia as fun96es de regente 

Quinca 6 dos que se fazem por si, pelo seu talento e pela sua vontade de vencer. E bom 

e 6 modesto ao extremo. Sabe cativar a todos pelo seu cavalheirismo e pela sua fina 

educa9乞o de msico de escol. 

A Banda da Fora P丘blica j自  bastante lhe deve, pois que ele tem dado o muito do seu 

saber no af de ver sempre de p6 o nome da tradicional filarm6nica 

Mestre Quinca jd deve, hoje, estar cansado da vida trabalhosa de msico militar, pois 

que vive a labutar neste seu ganha-pao cotidiano desde a idade de 15 anos! 

Esta ele agora, com o tempo quase completo para reforma e, oxalh, possa ainda o 

bonissimo Quinca alcan9ar realiza9ao do seu sonho: viver longe da vida atribulada que 

tem passado durante cerca de 30 anos de trabalho! 

Mas tamb6m o desejamos porque somos seus amigos e mais que, isso seus irmaos por 
todos os motivos... 
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127. 
13/04/1936 
Coんna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

A arte musical no Brasil desde o advento do cinema falado, teve um estacionamento 

notavel, senao uma retrogradaao indisfar叫vel. 

E que a msica mecanizada americana do norte obteve uma aceita9ao grande em nosso 

meio, ja pelo aparato das apresenta96es, j自  pela modicidade do pre9o por que 6 vendida 

e entregue ao ouvido que, perturbado pelas belezas da visao fotogrfica, esquecia o 

julgamento severssimo nas questes auditivas. 

Era a vista a aludir o ouvido que propriamente n谷o desconhece as belezas da verdadeira 

msica feita no original. 

E essa apatia criada pelo cinema falado nos levou quase "a zero" em questao de msica, 

pois que a arte adquirida "a metro" ja se tomava at6 mais aceitdvel. 

Mas ha sempre, em todas as coisas da vida, uma bonan9a ap6s 」  a tempestade. E a rdio- 
transmiss谷o 6 essa bonan9a que jま  vai doirando lindamente os horizontes ainda ontem 

tempestuosos da arte nacional. 

A radio-transmissao, podemos dizer, tem sido a miraculosa renovadora da nossa msica 

Ja ouvimos hoje difundidas por toda a Am6rica do Sul, pelo menos, as belas 

composi96es musicais que formam o nosso folclore. 

E sao variadissimas as nossa msicas, quer no g6nero vocal, como instrumental 

Deduz-se dai que, se o cinema falado matou, por algum tempo, o surto de progresso da 

nossa msica nacional, o rdio to americano do norte como o cine que nasceu da 

Fran9a, e se criou nas terras do Tio Sam, deu-nos a grande oportunidade de observar 

que tamb6m podiamos oferecer aos demais povos a delicia de ouvir as nossas 

composi96es to belas e cheias de sentimentalismo.30 

30 Mais tarde Joao Barbosa ir argumentar em dire9ao completamente oposta com rela9乞o no que diz 
respeito a arte nacional, negando a possibilidade de uma arte nacional baseada no substrato popular e 
folcl6rico brasileiro. 

137 



128. 
15/04/1936 
（万んna De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

Quando, desta coluna, tenho repisado, embora com magoa que Florianpolis vive 

isolada de qualquer movimento digno de aprecia9ao com referencia a arte musical, hei 
de parecer-me h自  muita gente menos pessimista que eu, exagerado ao extremo e at 
renitente no modo de encara o assunto. Mas nao o6 .6 O que tenho dito6 a expressao da 

verdade. Florianpolis, como capital do nosso Estado, devera estar colocada noutro 

plano mais elevado no terreno das artes, em geral. Mas, mesmo no terreno da arte 

musical esta muito aqu6m de qualquer expectativa por muito otimista que o observador 

seja. 

Tenho em maos um programa jd antigo de um concerto levado a efeito no Teatro 

Guayra, na capital do vizinho Estado do Parana.E consolador ver seu adiantamento 

artistico de Curitiba e o programa a que me refiro bem patenteia essa afirmativa. Trata- 

se de um dos muitos concertos oferecidos a culta plat6ia curitibana pelo grande e bem 

organizado conjunto da Sociedade Sinfnica de Curitiba, sobre a competente dire9ao do 

conhecidissimo maestro Romualdo Suriani. A organiza9ao dessa belissima orquestra 

sinfnica diz bem alto do. grau de cultura musical em que se colocou Curitiba j自  hd 
alguns pares de anos e o maestro Suriani, cujo nome conhecemos de sobejo tem sido um 

dos fortes esteios das melhores organiza9oes musicais da capital paranaense. O 

esplendido conjunto 6 composto dos seguintes instrumentos, executados todos por bons 

musicistas: 15 violinos primeiros e nove segundos; 2 violas; 4 violoncelos; 4 

contrabaixos de cordas; 2 flautas; 2 obo6s; 2 clarinetas; 1 clarineta baixa; 2 fagotes; dois 

comes; 3 pistons; 3 trombones; 1 trombone baixo; 1 timpano; 2 baterias e acess6rios (1 

msico). Ao todo sao 56 executores sob a proficiente dire9ao de Romualdo Suriani 

Comparando o que se observa nesse conjunto e o que se sabe de Florianpolis,6 
doloroso dizer que aqui n乞o conhecemos um violoncelista quanto em Curitiba, s6 na 

sinfnica a que aludimos, existem quatro!!! Assim os fagotes, assim com os obo6s, as 

violas, tmpano, etc... Mas que fazer? Curitiba tem tido melhor estrela. Devemos 

entretanto, nos honrar com isso, pois que a linda terra dos pinheirais 6 muito nossa, 

representando um majestoso peda9o de Brasil! 
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129. 
16/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Ao que fomos informados vai Florian6polis ter novamente a sua bela orquestra, 

reorganiza9ao do antigo conjunto que tinha sua sede na S. Frateilanza Italiana. 

E, ao que parece, conjunto que vai reviver, ser um tanto mais elevado que o anterior, 

possuindo, talvez, mais outros elementos e outra organiza9o 

E para n6s, noticia bem auspiciosa, pois que, nesta coluna havemos sempre falado do 

importante assunto que 6 a msica, jh como diversao, ja como cousa bastante educativa. 

Estamos certos que um tal empreendimento encontrar自  apoio de parte dos que podem 
auxiliar tais organiza96es. 

Os que se acham a frente dessa id6ia pretendem conseguir para sede provis6ria da nova 

orquestra o belo pr6dio da tradicional Sociedade de Clube N自utico Francisco Martineli, 
arua Jo乞o Pinto. 

E o distinto Clube Nautico nao negar自, por certo, o seu valioso apoio a justa pretenso 

dos organizadores do grande centro de cultura musical. 

Entao, pois, de parabdns os que apreciam as belezas da linda arte da msica. 
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130. 
17/04/1936 
（万んna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Seja o meu De Arte de hoje em regozijo ao restabelecimento do querido maestro Pedro 

Alvares Pavao do Nascimento. 

O apreciado musicista e proficiente diretor da Sociedade Musical Amor a Arte esteve 

seriamente enfermo e recolhido durante algum tempo, a um quarto reservado no 

hospital de caridade. 

Ha alguns meses que not&vamos a sua ausencia na regencia da filarm6nica a que 

aludimos. 

Como lastimamos essa ausencia! 

E que o maestro Pav乞o, to afvel como 6 , fez dos seus admiradores como msico e 

como distinto cidadao que d . 

Hoje, felizmente para n6s e para todo o grande circulo de amigos que tanto o apreciam 

jd vimos novamente o bonissimo maestro a dar o seu habitual passeio pela cidade e, ao 

que sabemos, jh se acha ele restabelecido. 

Para quem sabe aquilatar do valor musical do esplndido regente que 6 Pedro Pavao do 

Nascimento, a noticia que damos nestas linhas de homenagem e admira9ao ao distinto 

patrcio, dever despertar muita alegria e muita satisfa9ao, pois que a sade do 

apreciado musicista6 to necessria, para que n乞o descontinue ele a sua nobre misso 

de ensinar a divina arte, formando tantos musicos executores como vem fazendo desde 

muitos anos. 

Com a nossa grande alegria, os votos de muita sade ao querido maestro Pavo 
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131. 
19/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Quantas vezes, na vida, em se tratando de estudos, o aluno excede ao mestre! 

Isso comprova, fartamente, que ha em n6s viventes, alguns resqulcios de vidas passadas, 

o que nos da a certeza de to debatida da reencarna9ao. 

Mas, mudemos de rumo, pois que o nosso modesto "De Arte" nao serh, assim, tao 

transcendente. 

Apenas quero referir-me a um fato hist6rico musical que bem demonstra existirem em 

n6s for9as de um saber que vive como brasa dormida dentro do nosso c6rebro. E se 

avivam num "crescendo" rapidissimo, assim que come9amos a estudar com algum 

professor aquilo que vive, como latente em n6s. 

Mist6rios em cujos meandros nao podemos penetrar! 

H disso exemplo frisante na vida do grande Jacques Offembach. Este grande msico e 

compositor nascido numa pequena aldeia da Alemanha, iniciou seus primeiros estudos 

de msica, aprendendo o dificilimo instrumento que 6 o violoncelo 

E foi o seu primeiro professor um velho e competente violoncelista alemao que, desde 

os pnmeiros momentos, ficou extasiado ante o maravilhoso poder de percep9ao do 
ent乞o menino Jacques. 

O velho violoncelista se deleitava em ver as li96es executadas pelo aluno, que aprendia 

tudo de um momento rpido, ou melhor, vertiginoso 

E, dentro de pouquissimo tempo, o velho mestre, cuja consciencia era mais forte do que 

a necessidade de ganhar o pao de cada dia, levava a casa patema o pequeno Jacques 

Offembach dizendo simplesmente ao pai do menino prodigio: - "Vim trazer seu filho a 

quem nao Posso mais ensinar, pois que ja sabe mais que o mestre" 

E, Offembach, estribado no seu maravilhoso talento e na sua grandiosa inclina9o 

artstica, dava entrada, logo a seguir, no Conservat6rio de Paris, por uma concesso 

especialissima, pois que nesse conservat6rio nao podiam ser inscritos senao os filhos da 
p自tria francesa. 

Offembach foi, depois, o nome que n6s todos conhecemos atrav6s das suas msicas to 

apreciadas. 
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132. 
20/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti5o Vieira 

Hoje, Segunda-feira,6 um dia morto. Para falar algo sobre msica 6 , entao, um caso 

s6rio, porque a gente toda esta offside para ouvir coisas da divina arte 

Fica-se, portanto, sem vontade de abordar algum assunto. Podia falar (n乞o falar mal) da 

vida de Carlos Gomes, nosso grande Carlos Gomes, gl6ria imorredoira da nossa p自tria 

querida. Podia dizer algo sobre outros assuntos, mas direi como o caipira: Qu, ndo 

Paga a pena! 

Amatha a noite, teremos, pelo que se ve do programa j自  publicado um excelente 
programa musical do 14。  Batalhao de Ca9adores. Hd nesse programa coisas boasa 

registrar e o maestro Joao Vitor, n6s o sabemos, caprichoso e cheio de boa vontade, 

cavando, como dizemos em msica,6 timas partituras 

Ainda bem que haja algu6m cheio de f e que trabalhe pela encantadora arte. Esses 

abnegados rareiam, porque o "capim cebola" tomou conta da nossa ilha intelecto- 

musical. 

N6s temos trabalhado. Carpindo, carpindo.., mas nem se ve nada ainda 

Nao faz mal. Vamos como o Antoninho Fedrigo, que6 , sem ser msico, um dos mais 

entusiastas da boa msica nesta terra. 

Seu sonho doirado 6 termos uma grande organiza9ao orquestral digna de Florianpolis, 

que ja 6 bastante culta por gostar destas cousas educacionais. 

Ser que venceremos o nevoeiro da apatia reinante? 

Chilosa... 
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133. 
21/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Ha a dias disse eu algo, embora poucochinho, sobre o come9o da vida de Jacques 

Offembach, o grande msico que nasceu em pequena aldeia na Alemanha e veio 

aureolar-se de gl6ria em Paris, a cidade de luz. 

Algu6m gostou da minha croniqueta, pequena ninharia sobre o entao garoto Jacques 

Querendo ir mais al6m resolvi rabiscar mais algumas linhas sobre o assunto. Jacques 

Offembach, que se iniciara na carreira musical como violoncelista, deixando a aldeia 

alema com os dezesseis anos de idade, ingressou no conservat6rio de Paris com grande 

dificuldade, visto que naqueles tempos nao era permitida, nessa casa de ensino, a 

entrada de quem nao fosse frances. 

Jacques deve a sua entrada ao seu talento ja reconhecido de menino prodigio como 

principiante de violoncelo. Era um principiante bem maduro nas cousas do belo 

instrumento. 

Ele pagava os seus estudos com o seu trabalho noturno. 

Como violoncelista de uma grande orquestra de teatro. E sob a regencia de um velho 

maestro, ranzinza "a la Ernesto Lahos", o pobre Jacques tomava multas e mais multas 
pelas diabruras que cometia. 

Nos ensaios gerais dessa orquestra levava Offembach a imitar no seu violoncelo 

maravilhoso, com muita perfei9ao, vozes de animais e ruidos de toda a esp6cie, 

provocando hilaridade nos demais professores da orquestra 

E, ante essas atitudes, embora pueris, mas prejudiciais aos ensaios, Offembach, quase 

sempre apanhado em flagrante, era multado e ld se ia o minguado ordenado que se 

destinava ao pagamento dos seus estudos no conservat6rio de Paris 

Mas, brincando e sorrindo sempre, Jacques Offembach venceu estas dificuldades para 

se tomar aquele cujo nome 6 conhecido em todo o mundo musical. 

Fizemos felizes os talentos privilegiados como o de Offembach 
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134. 
22/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Li alhures, que a msica nacional brasileira est pouco difundida. E a culpa desse 

grande mal 6 , em parte, das nossas esta96es rdio transmissoras. O articulista assim se 

expressava: "Se sintonizarmos o nosso aparelho receptor para ouvir a Am6rica do 

Norte, podemos Ter certeza de que nos ser dada a oportunidade da audi9ao de fox-trot, 

blues, rag-times, etc... Se o fizermos para a republica argentina ouviremos os dolentes e 

belos tangos argentinos, tao do gosto de muita gente 

Assim com a Itdlia e ouviremos msicas tipicamente italianas 

Assim com a Espanha, etc, etc... 

Mas sintonizar para qualquer das esta96es brasileiras 6 ouvir tudo o que se imaginar 

menos msica tipicamente brasileira." 

Parece haver exagero. na  aprecia9ao aludida. 

Mas nao o ha. O que o articulista dissera 6 expressao da verdade 

Ha dias eu mesmo tivera a oportunidade de observar. Algudm na minha presen9a 

procurou ouvir uma esta9ao do Rio de Janeiro e... ld vem fox-trots cantados em ingls 
com toda a sua pancadaria tipicamente americana. 

Mas, fato curioso, percorrendo o ponteiro do "dial" pela escala parou numa esta9o 
釦ne e clara. 

Ouvimos gostosamente um samba lindissimo e saltitante, tocado por boa orquestra 

brasileira e cantado pela voz de ouro da nossa Carmem Miranda 

E o "speaker" informava que acabdramos de ouvir uma esta9ao argentina. E assim. Para 

ouvirmos o que & nosso 6 melhor sintonizarmos esta96es outras円  que nao as brasileiras 
E as nossas msicas so encantadoras. E o nosso folclore 6 riquissimo 

144 



135. 
23/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Falar sempre da arte musical sem contar algum causinho que se pare9a com mentira me 

6impossivel... 

E 6 por isso que, matutando bem sobre essa id6ia achei que nas coisaradas da Msica, 

como condiria o F6ris Boabaid - o homem das meias - h自  tamb6m causinhos bons. 

Vou contar. 

Era uma vez.., nao, assim nao serve. Este come9o 6 s6 obrigat6rio para os contos de 

carochinha. 

Contou-me certa vez, o Joao da Cruz, - excelente musicista que aqui morou alguns anos, 

ー  que uma ocasiao fora tocar num baile - Poeira, nos arrabaldes de Paranagud, para os 

lados da Barra. La pelas tantas apareceu um caboclo forte e demonstrou vontade de 

tocar trombone, dizendo-se conhecedor do instrumento. Joao da Cruz cedeu o 

instrumento e ele, nortista caboclo, ia garantir o contra-canto. 

O mulatao pegou pose e... quando a orquestra rompeu o bicho entrou firme 

At6 ai nada de novo. E o chorinho avan9ou para repinicados pr l de bons. ..Fazendo 
com o caboclo, j自  de pd e tocando sempre, se encaminha para o meio da salinha 

apertada, digna de um possante exaustor... Ai 6 que foi, O trombista que tinha uma 

peitarra forte e tinha beiama pra chuchu, bateu um daqueles agudos trs efes e... lh se 

foi a luz do lampi乞o a querosene que se apagou com o golpe de ar desferido 

trombonisticamente pelo mulat乞o. 

Resultado:fechou-seo tempo... e o baile acabou... 

Como Manoel Coelho, meu querido amigo dos bons tempos, jd se deu um causinho 

ruim, mas ele tirou dez! 

A banda musical da liga oper自ria acompanhava uma procissao e o Coelho, que era 

primeira trompa, fazia um solo daqueles chorosos 

Em meio ao solo Coelho trope9a na pedra e cai, mas, msico que n乞o abandonava o 
posto de honra, acabou o solo deitado. 

Isto 6 que 6 garantir o seu peda9o 
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136. 
24/04/1936 
（万luna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Fazer versos 6 , tamb 6m, uma arte, como 6 arte fazer past6is 

Mas.., longe uma da outra. 

Porque, fazer verso e ve-los, depois, envolvidos em s6rios pastls,6 caso de arrepiar 

O cidadao que faz past6is, come・os, Por certo e... j自  esta tudo acabado... Mas quando se 

fazem versos,6 o caso de dizer-se: comidas sao outras. 

O verso nao 6 , como o pastel, mastigado, deglutido e digerido, O verso 6 mais: -6 

ruminado por muita gente boa que o conta pelos dedos e, se descobre o gato, lh se vai a 

bagagem do poeta responsavel. 

Eu nao fao versos mas rabisco umas cousas imitando isso. 

Entretanto, quando me encosto ao tip6grafo descuidado da boa leitura do original, e que 

ele banca o pasteleiro trocando o que escrevi, chego a ter vontade de possuir uma 

varinha de condao para transformar tip6grafo num baita pastel e come-lo todinho 

Fazer verso 6 , pois uma arte linda que fica quase sempre a merce de uma outra arte, a 

tipografica - que 6 tamb6m dignada nossa maior admira9o 

Mas como a vida da gente anda to empastelada, eu acabo aderindo ao bonissimo 

tip6grafo para dizer-lhe somente: - empastela, querido, que eu ja esto.0 por tudo neste 
mundo!3' 

31 0 tema dos erros tipogrficos sao retomados naquela srie de cr6nicas da briga entre Joao e Sebastiao, 
mais adiante, em 1938, nos textos De Arte n。  172-4. 
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137. 
25/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Florianpolis se ressente, de h自  muito, da falta de uma escola de msica, como tem os 

demais estados do Brasil. E digamos de passagem, a nossa terrinha 6 frtil em elementos 

aproveitabilissimos na arte musical. O ritmo, a cadencia, o gosto propriamente dito, em 

mat6ria de msica, s乞o inatos ao ilh6u barriga verde.E comum observarmos verdadeiros 

talentos com inclina9ao assombrosa para as cousas da msica, sem conhecer uma 

simples nota musical. 

No violo executado de ouvido - como dizemos - h自  frisantes exemplos dessa 
afirmativa. 

Assim na flautinha rstica de folha, no cavaquinho, na gaitinha, etc, etc. E os diamantes 

estao por ai...6 s6 apanh自-los e lapida-los devidamente. 

Mas, infelizmente, falta uma escola para esse fim. E msica 6 mat6ria educacional. S6 

n5o o sera, talvez, em Santa catarina. 

Certa vez, h jd alguns pares de anos, diversos musicistas bem intencionados tendoa 

frente o distinto maestro Alvaro Corcoroca de Souza, procurara levar a efeito essa 

realiza9ao, para o que tiveram diversos entendimentos com o governo, ao tempo do 

Governador Dr. Adolfo Konder, se nをo me falha a mem6ria 

No lograram aqueles sonhadores ver a realidade do sonho lindo! 

E a despesa or9ada para o pequenino conservat6rio era simplesmente 3:000$000 por 

mes, havendo cursos at6 de violoncelo, afora os cursos especializados de piano, violino, 

contrabaixo e todos os instrumentos de sopro 

Os tempos mudam e mudam os homens da administra9o 

Quem sabe se numa dessas 6 pocas, talvez mesmo na poca presente, teremos a 

realidade do sonho lindo que se desfez como todas as quimeras fugidias? 

A poca 6 a da instru9ao; a educa9乞o cultural, n乞o podemos negar em todos os pontos 

do Estado, e, sendo assim, nao ser um acontecimento milagroso a realiza9乞o desse 

ideal dos que amam, com filhos extremosos, a terra boa e dadivosa que tem dado 

sempre to bons frutos. 
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138. 
27/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

A nossa coluna pode, dentro da sua finalidade, tratar de todos os. assuntos de arte, quer 

na msica instrumental ou vocal, quer na poesia, na pintura, etc...32 

E, at6 reclama96es poderemos inserir dentro desse escopo 

Por isso vou bancar a, carpideira e fazer o meu choro com refer6ncia ao nosso teatro 

Alvaro de carvalho. 

Pobre teatrinho! Nada mais nos deu de boa msica! 

E 6 ele o teatro oficial da nossa querida Florian6polis, a cidade linda e mon6tona que6 

assim como diz a modinha brasileira: - "uma choupana a beira mar, tristonha".. 

Apelamos para Willy Kersten. Ele tamb6m 6 amigo das belas coisas de arte e deve 

mandar vir uma companhiazinha para dar um pouco de vida ao antigo "pulgueiro" da 

pra9a Pereira Oliveira, hoje, simplesmente, transformado, interiormente, num bonito 

teatro, gra9as a boa vontade de nosso Willy. 

Pelo menos de tres em tr6s meses um grupinho teatral nao era mal 

Serviria para variar um pouco desse "batido prato" do cine falado 

Vamos, querido Willy, faz uma forcinha e sapeca as comidas 

32 Redefini9ao do a mbito tem自tico da coluna 
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139. 
28/04/1936 
Coluna De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

N証o transcrita na i ntegra. Uma p豆gina inteira praticamente do De Arte com as 

colunas largas com o subttulo "Um poeta", assinada por Sebasti豆o Vieira. Inicia: 

A poesれ que d propriamente lll必ica, porque contm em siprtes elementos dessa 

divina arte,aPoesia, repetimos, 碧ualmente como a arte dos sons,Pode ser Praticada 

por dbis modbs muito dlferentes entre si・ Pe后翌フrendiz4gem Persistente e meだ或cadas 

regm5 9ue os col樫7n或os coligem Para lalfim ou Pela e卑フontaneidbdb 9uase 

misteriosa, transcendente mesmo, dos privilgios desses dons a que chamamos artes 

Inicia a fala sobre o poeta e m丘sico Jo五o Rosa J血nior: A presente crnica, digamos 

desde /d,'um Preito db saudade e db admiragdo aqueたhumilde catarinense,Poeta e 

musicista,9ue na vida se chamou Joo Rosa汲InbrMHおta mlsico eた o era Poお 9ue 

estudara muito, como executor,a dficil arte musical, aproveitando-se dos seus grandes 

pendores para as divinas belezas dos sons combinados. 

Mais abaixo・ ele diz: Santa Catarina, - nosso Pequenino Estado, ー tem sido prdiga, 

fartamente prdiga em jogar ao esquecimento α todos aqueles que, nas condi6es de 

Rosa JInior, desqalll ingressar no cendrio db P功puras e de oiro da intelectualidade 

catarinense! 
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140. 
29/04/1936 
CoんnaDeArte 
Redator SebastiAo Vieira 

A arte musical 6 , sem dvida,, a que contem mais provas de que h自  uma cousa 

transcendente e divina一  que nos rege nesse vale de lagrimas! 

Ha, nessa arte da Dor e do Prazer, uma como misteriosa teia de insondAveis segredos 

que nos do,a s vezes, que pensar muito seriamente. 

Por 王  exemplo: uma corda retesada, sendo tangida, nos da em sons harm6nicos as notas 

que comp6em o acorde perfeito maior! 

Esse 6 um dos mais simples exemplos do transcendentalismo da Divina Arte. 

Outro exemplo de que trata o antigo compendio didtico de Padre Moura: num trecho 

mel6dico, em que as notas sao todas do acorde da t6nica, exige o ouvido o 

acompanhamento de "dominante" e, mais adiante, passando a melodia a formar-se com 

somente notas que se encontram no acorde de "dominante" exige, ent谷o, o ouvido, a 

aplica9ao do acompanhamento com a t6nica. 

Mist6rios inexplicaveis que levaram o velho padre Moura, como levam a muitos 

msicos de fama, a dizer que acima de todas as regras e ensinamentos musicais esta o 

supremo juiz a quem nos devemos cingir: - o ouvido! 

Mas hh ainda muitos outros fatos que comprovam o quanto 6 transcendente e divina a 

arte musical! 
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141. 
30/04/1936 
CoんnaDeArte 
Redator SebastiAo Vieira 

A msica vocal em Florianpolis6 to pouco difundida que s乞o raros os exemplos que 

contradigam essa nossa afirmativa. 

Os raros exemplos sao-no, entretanto, relativos a elementos femininos, pouquissimos 

elementos femininos, e sob a competente dire9ao da Exma. Sra. D. Ondina Simone 

Gheur, se esfor9am para que tenhamos, embora de tempos em tempos, a felicidade de 

ouvir alguma coisa mais fina e seleta em matria de canto. 

No elemento masculino nao se registra nenhum exemplo, ao menos para desmentir a 

minha pobre pena. 

Nao sei mesmo de nenhum elemento do sexo forte que tenha tido, em nossa terra, a 

fortaleza de estudar canto. Parece at6 que nao existe na arte musical essa cousa tao linda 

que 6 o canto vocal por voz de homem! 

E ha vozes, em Florianpolis, que, buriladas convenientemente, dariam o que fazer. 

Mas, ningu6m gosta de estudar msica e todos acham que 6 muito mais simples 

"cantarolar" em vez de cantar. Todos cantam modinhas sem saber "como" nem "por 

que" pondo ao descaso, muitas vezes, o ouro maci9o de uma voz que valeria, se 

estudada, fartos aplausos. E... todos cantam... "cantarolando"... at6 o "Belarmino" 

tamb6m canta exigindo a sua voz abaritonada que nem 6 bem uma voz e sim um ruido 

cavernoso produzido por grossas cordas vocais de arama farpado! 

Mas... mesmo assim, canta... 
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142. 
02/05/1936 
（万んna DeArle 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Hh muitas anedotas hist6ricas sobre grandes vultos da msica, as quais constituem, 

muitas vezes, prova de que ha muita cousa com a aparncia de impossivel realiza9きo e 
que, como o "ovo de Colombo" s乞o facilimas de levar a efeito 

Contemos uma dessas anedotas. 

Certa vez, achava-se o grande Beethoven em palestra i ntima um seu colega, grande 

pianista, com quem costumava sempre, em determinado "bar", entregar-se a uma boa 

seca... E a conversa de msicos 6 , quase sempre, versando sobre a divina arte 

Eles, Beethoven e seu amigo, eram grandes na sua arte e hhbeis pianistas 

Em todas as palestras hd sempre as "teimas", as demonstra96es do nosso orgulho 

pessoal, e, como a gramtica diz que primeira pessoa 6 eu, n6s aplicamos a regra a todas 

as cousas e, mesmo sem a gramtica saber, eu quero ser a primeira pessoa em tudo e por 
tudo. 

Assim, a "teima" dos dois grandes msicos se encaminhou para esse mesmo caso: - Eu 

escrevo um trecho que voce nao executa, disse o amigo de Beethoven. E esse aceitou a 

proposta executando logo ap6s, num velho piano do "bar" o trecho que o seu amigo 

escrevera na persuasao de que Beethoven nao tocaria. 

Agora vinha, por6, a desforra de Beethoven. Disse ele ento a seu amigo: - Vou escrever 

um s6 compasso, um simples compasso de msica para piano a certeza de que voce no 
o executar. 

Escreveu um acorde que entregou ao seu contendor 

Este levou ao piano, mirou e remirou as notas escritas e disse: - Impossivel, nem voc6, 

Beethoven, o tocar, pois n6s temos somente 10 dedos e voce escreveu onze notas 
E o velho Beethoven lhe disse: - De-me o seu lugar, para que eu posso mostrar-lhe 
como 6 facilimo esse compasso. Com  um ar de alegria por contar ganha a "aposta", 

sentou-se ao piano arredando preliminarmente a banqueta e feriu com os dedos as 10 

notas que poderia ferir, completando, entretanto, com uma narigada produzida pelo seu 

no pouco avantajado nariz, a nota que faltava para tomar possivel a jocosa proposta 
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143. 
04/05/1936 
CoんnaDeArte 
Redator Sebastiao Vieira 

Ha, no mundo sublime da arte musical, um nome conhecido por todos e cuja a aurola 

deve ser a aur6ola de verdadeira consagra車o e vale propriamente como premio de tudo 

que ha feito no terreno grandioso dessa mesma arte. 

E esse nome Arturo Toscanini - o insuper自vel regente de 6 pera e antigo diretor das 

grandes orquestras do Teatro Scala, de Milao, e do "Metropolitam Theatre" de Nova 

York. 

Toscanini 6 um dos vultos mais not自veis como diretor de 6 peras e deve-se a sua batuta 

de ouro o que se tem ouvido de mais fino naquele genero musical. mas o seu triunfo no 

6s6 no terreno da 6 pera, pois que o insigne maestro tem colhido os maiores louros da 

sua carreira luminosa dirigindo com uma proficiencia impecdvel e sob uma inclina頭o 

especialissima as msicas dificeis e elevadas de Wagner e de Beethoven. E tem sido a 

sua aten9乞o de grande "condutor" voltada sempre para os imponentes concertos 

"wagnerianos" em cihas passagens complexas e intrincadas Toscanini ha demonstrado a 

sua predile9ao pelos estilos profundamente harm6nicos. 

Arturo Toscanini viu, desde o inicio da sua carreira brilhante, de estender-se por todos 

os paises da Europa e da Am6rica o halo de respeito e simpatia que a sua imponente 

figura criou. Assim, na Itlia, sua terra natal, assim na Am6rica do Norte, sua casa e 

segunda p自tria, assim na A ustria, na Alemanha, na Fran9a e na Inglaterra. 

Mas.., o tempo passa... e Toscanini j自  vai nをo o ocaso da sua arte maravilhosa em que6 

cada vez mais aureolado de gl6rias, mas para o ocaso da vida, dessa vida que 6 para os 

astros da sua grandeza, um sopro, um leve sopro de pouquissimos minutos 

Arturo Toscanini, ao que dizem, estreou como regente na cidade do Rio de Janeiro.E 

isso uma gl6ria para n6s todos;6 como se diss6ssemos que a estrela luminosa fora vista 

pela primeira vez nos c6us da nossa patria. O velho condutor de orquestras despediu-se 

agora do palco nova-iorquino. O seuh ltimo espethculo foi uma verdadeira consagra9o 

ao seu nome. 

Relatam os u ltimos jornais que uma multidao de 5 mil pessoas permanecia inquieta, nas 

proximidades do Carnegie Hall aguardando ingresso nesse teatro em que Toscanini 

daria a fun9谷o de despedida, com um programa de Beethoven e Wagner, executado pela 
formid自vel "Philarmonic Symphony Orcherstra". E, ap6s algumas horas de espera, 
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aquela multidao tivera o desprazer de saber que nao havia mais lugares no teatro 

Ouviram-se, entao, prantos das senhoras que nao puderam assistir ao grande festival de 

despedida do velho Toscanini. Alguns cavalheiros mais exaltados tentaram forar a 

entrada investindo contra a policia montada que, finalmente, logrou conte-los 

E 6 assim que se registra mais esse preito de admira9ao a um artista de renome 

Dizem ainda que Arturo Toscanini vai retirar-se do tablado onde a sua figura imponente 
tem arrebatado multid6es. 

F. Bid Sayao, a nossa admirada estrela cuja fama vai al6m fronteiras - ao ouvir do 

velho maestro a informa9ao de que ele vai renunciar a sua carreira artistica, sugeriu que 

o fizesse realizando seu ltimo concerto na cidade do Rio de Janeiro, para que fique, 

assim, completo o ciclo planet自rio do grande astro 

Tradizimos abaixo, de uma pequena publica9ao em espanhol datada de 1928, alguns 

trechos que dizem bem da grandeza de Arturo Toscanini: 

"Arturo Toscanini 6 um dos diretoers de orquestra mais ilustres da atualidade, e um dos 

muitos poucos que podem tomar uma pera completa, fechar a partitura ap6s ela ter 

sido tocada do inicio do prel立dio, e continuar desde o princpio at6 o fim, sem olhar uma 

s6 nota. Toscanini faz isso nao s6 com as partituras de 6 peras antigas, mas tamb6m as 

6peras mais modemas, not自veis pela imensa complexidade e grandes dificuldades, em 

cuja execu9ao o menos erro poria a perder toda a fun9ao" 
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144. 
05/05/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Noite chuvosa! Treva densa, trazendo-nos pensamentos mais negros que o ambiente em 

que mergulhamos os olhos perscrutadores na a nsia de divisar os longes das nossas 

evoca96es alguma coisa que nos inspire a escrever este pobre De Arte! 

A luz bruxuleante da vela numa tristeza infinita, a casar-se com leve rumor do gotejar 

das goteiras que, ha dias, lacrimejam na dor inc6gnita de alguma secreta mhgoa, tudo, 

tudo nos faz ausentar sempre cada vez mais a possibilidade de dizer cousa, ainda que 

por sagrado dever, sobre a divina arte, sobre essa arte imaculada que merece um outro 

ambiente quando a eia nos referimos, gravando com a pena os nossos pensamentos 

N谷o. Nao d possivel dizer nada. Nao foramos esse misterioso designio que nos diz: - 

no fazes aquilo que a tua vontade i ntima rejeita. 

E, assim, eu obede9o. Fico com esse tamborilar da chuva, sobre as vidra9as frias e 

empanadas, pois que esse tamborilar6 a msica da noite de hoje, t6trica, fria, sem 

gra9a, trevosa, porque a natureza assim o quer, trevosa ainda porque a mao do homem 

parece tamb6m, sem o saber, querer acompanhar a mgoa infinita que anda pelos c6us e 

que anda pela terra. 

Choremos, com o tempo que passa as l自grimas dessa cousa misteriosa que 6 treva e nos 

faz tatear pelas estradas da vida... 
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145. 
06/05/1936 
CoんnaDeArte 
Redator Sebastio Vieira 

Longe das boas emo96es com referencia a msica de pera, n6s, insulados nessa terra 

dos ocasos raros, vamo-nos consolando com registrar fatos que se desenrolam no 

terreno dessa mat6ria. 

Assim, sem podermos ouvir uma pera no original, ouvimo-la pelo rdio. Jad alguma 

cousa, pois se nao fora essa msica encanada como gua potvel, se nao for essa msica 

mecanizada, nao saberamos dizer cousa alguma com rela9ao ao assunto 

Agora estamos no limiar do inverno. Apresentar-se-ao, pois, as oportunidades das belas 

audi96es lindas e modernas peras e 6 Buenos Aires o nosso grande teatro 

E Buenos Aires o nosso "Escala de Milao"... 

Em mat6ria de boa arte musical, digamos a verdade, a Republica Argentina nos supera; 

nao - sabemos se tal fato seja devido a oficializa9ao que ld se dh ao teatro, pois que o 

governo daquele pais subvenciona grandemente as temporadas, nao sabemos mesmo se 

essa superioridade seja derivada de haver em Buenos Aires, alis em toda a Argentina, 

uma enorme col6nia italiana. 

Mas, sem cogitarmos desse "por que", temos, entretanto, a certeza dessa verdade 

estamos n6s aqudm da Argentina, em mat6ria de msica 

Florianpolis nao podendo ouvir as belas 6 peras no original, ira ouvi-las, pois, pelo 

rdio,.., se as descargas permitirem j ser alguma cousa 
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146. 
07/05/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

A arte cenica 6 , sem dvida, uma das mais encantadoras e instrutivas. 

O teatro 6 , por assim dizer, o reflexo da vida real. Nele se registram todos os fatos 

possveis, quer no drama, quer na trag6dia, quer na com6dia. E ele ja teve, em nossa 

terra, um desenvolvimento bastante compensador. Isso foi ao tempo de Horacio Pires e 

tantos outros abnegados da grande causa do teatro catarinense, de que ainda temos como 

remanescente o distinto amador e conhecedor da arte, senhor Dante Natividade. 

Mas o teatro catarineta, de alguns anos para c自, vive num quase completo abandono. E 

h causas determinantes desse descaso: a falta de local para exibi96es. 

Como 6 sabido o nosso Alvaro de Carvalho desde ha muito tempo perdeu a sua fun9o 

de teatro, pois que, como cinema nao est自  propriamente nas condi96es de trabalhar com 

outro ramo. 

Al6m disso hh tamb6m o motivo derivado a evolu9乞o que infelizmente veio malbaratar 

a decencia e moralidade que ja existiram no palco. Hoje quando o nudismo e a 

pornografia culminaram, com tanto agrado ao apetite do publico que acompanhava o 

progresso nos h ltimos tempos, hoje, repetimos, nao 6 mais possivel o teatro familiar, o 

teatro de Amadores. 

Dante natividade tem sido sempre um incessante batalhador, mas encontra fortes 

barreiras que se interp6em a sua vontade frrea de vencer. 

Oxald voltassem ainda os bons tempos em que o teatro era escola de educa9ao, 

inspirando-nos bons sentimentos! 
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147. 
08/05/1936 
（万luna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Um dos nomes aureolados da msica como grande compositor que foi,6 , sem dvida, o 
de Joseph Haydn. 

O ilustre compositor vienense fora, no princpio de sua vida, menino de coro, como se 

chamava aos pequenos cantores das orquestras de capela 

Haydn, mais tarde, passara a tocador de violino e afinador de cravos 

Vivia ele em casa de um barbeiro de Viena a quem presenteava de quando em vez 

originais de suas composi96es cujo valor Haydn mesmo ignorava. E o barbeiro 

guardava as msicas ofertadas e, sem que o artista o soubesse, as mandava imprimir 

para vender e, assim, tirar alguns magros proventos 

Certo dia, fora Haydn chamado a casa de uma ilustre baronesa afim de afinar um 
belissimo e luxuoso cravo. E la se fora o nosso musicista cumprir o seu metidr de 

simples afinador. Chegado a casa da distinta dama, foi introduzido pela criada que o 

conduziu ao local onde se achava o instrumento a afinar 

Haydn, j自  ento s6, na grande sala, sentou-se ao cravo e come9ou a dedilhar o belo 

instrumento, executando nele lindos e dificeis improvisos 

Quando se achava ele no c6u da sua imagina9ao fantastica de musico inspirado que era, 

eis, que pressente estar junto de si a elegante senhora que havia encomendado seus 
servi9os. 

E Haydn, um tanto embara9ado, disse a dama, em ar desculposo: - Senhora, perdoai-me; 

estava distraido a dedilhar o cravo e esqueci o servi9o que devo fazer. Ao que lhe 

respondeu a baronesa: - Mas quem 6 o senhor?ー  Haydn, o afinador de cravos, informou 
humildemente o artista. 

A ilustre senhora, ainda mais impressionada com aquela interessante figura dissera: - 
sera o senhor, por ventura, parente desse grande Haydn, o compositor querido de estilo 

delicado que toda a Viena adora? 

E Haydn, ja sorri da equivoca suposi9ao, informando a sua interlocutora n谷o conhecer 
nenhum parente, mormente em se tratando de msico de nomeada 

A baronesa fora, entao, a sua estante de m sicas e de la trouxera diversas composi96es 

impressas que apresentou ao modesto afinador. Este, at6nito, tomou as composi96es e 

quando viu, ao lado dos titulos dados a cada msica, o nome Joseph Haydn, tivera uma 
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grande como9ao e desatara a chorar pois que as paginas belissimas que enriqueciam a 

estante musical da linda baronesa eram as encantadoras composi96es de  Haydn  que o 

barbeiro de  Vienna  mandava imprimir por toda a grande cidade 

E desse modo  Haydn  - o grande artista, - era o que menos sabia da sua prpria 

celebridade! 

Sao assim os grandes homens: vivem com o seu saber. 

S6 os incapazes 6 que pavoneiam exibindo e exteriorizando riquezas que nao possuem. 
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148. 
1 1/O5/193633 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

Escrevemos ha dias, embora poucochinho, algo sobre a personalidade de Joseph Haydn, 
- o grande compositor que ignorava a pr6pria celebridade 

Para corroborar o pouco que falamos vem-nos s maos por uma especial gentileza do 

distinto professor Dr. Belarmino Correia, dois exemplares do bem feito jornal portugu6s 

"O Com6rcio do Porto", em os quais se l uma vasta crnica sobre um festival artistico 

em homenagem ao maestro Afonso Valentim. 

E todo o valor desse espetculo oferecido a gente culta da cidade do Porto, esth 

exatamente na confec9ao do programa, no qual consta a belissima composi9ao de 
Joseph Haydn intitulada "Acria9ao do Mundo" 

Para dizer da obra que 6 "A Cria9ao do Mundo", e busca o cronista a bibliografia 

haydniana e, tendo a mao o interessante livro de J. Cuthbert "Haydn" extraiu dele e 

traduziu as seguintes passagens, atrav6s das quais 6 focada admirvel e superiormente a 

grande personalidade de Haydn: 

Como classificar "A cria9ao do mundo" de Haydn? Beethoven, com riso sard6nico, 
criticava Haydn por este fazer na sua obra tanta imita9ao de animais e passaros. A 
verdade 6 que Haydn nao fez mais do que seguir na esteira de alguns grandes mestres da 

msica. Pois nao 6 verdade que Haendel fizera o mesmo no seu Israel no Egito? Nao6 

verdade que Bach, na sua Paixo de So Matheus faz ouvir o canto do galo? 

A crtica desapaixonada diz: 6 dificil formular um juzo seguro sobre esta obra, a no 

ser, como cinicamente jh se disse, que se acha tudo magnifico, sem nunca a ter ouvido 
Sem dvida que h自  nesta obra alguns pontos que oferecem o flanco a crtica, mas nao6 

menos verdade que muita cousa ha de primeira ordem. A representaぐdo do caos, por 

exemplo, 6 excelente e nada ha que produza um mais profundo efeito que a passagemー  
Eoe叩frito de Deus pairava sobre as guas~o prtssimo na palavra "Luz", vindo 

abruptamente, ap6s o piano e o meio forte, produz, hoje, um deslumbramento igual ao 
que se obteve え  primeira vez que nos foi cantado. 

33 O colunista Sebastiao Vieira parece conquistar mais espao para a coluna "de Arte", que passa, ap6s a 
sua participa9谷o, a ter mais espa9o. A linha de msica erudita continua a mesma. Neste dia o colunista 
elabora um breve "conto" sobre a hist6ria da msica, relatando algumas hist6rias relacionadas a Haydn, 
Beethoven, Mozart (pesquisa bibliogrfica - livros de histria da msica~ e jornais portugueses). 
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A principal beleza de "A Cria9ao do Mundo" esta nos solos, cuja melodia 6 estilo, pela 

sua pureza, n谷o sao ultrapassados pelos melhores compositores italianos da 6 poca. 

Ainda hoje, com todos os nossos progressos n乞o podemos ficar indiferentes perante - a 

verde relva que cobre os campos - e perante o encanto temo de outras passagens; por 

exempio 一  o limzフido riacho deslizando suavemente pelos vales silenciosos. O estilo de 

Haydn, 6 - como o seu carter, limpido e sedutor. A sua transparencia perfeita, sua 

firmeza de inten9乞o, sua fluencia de linguagem instrumental, a beleza da sua melodia e 

a inesgotvel inven9ao destas, a sua alegria infantil - tais sao algumas das qualidades 

que distinguem o estilo de Haydn do estilo de todos os outros grandes compositores. 

"A Cria9ao do Mundo" foi acolhida com grande entusiasmo em Paris.E curioso! 

A Fran9a nao se pode dizer que seja, como a Inglaterra, a terra das orat6rias. Pois, 

"Cria9ao" foi recebida em Paris com enorme entusiasmo. Esse entusiasmo foi to 

grande que os artistas que a executaram mandaram cunhar uma medalha de ouro 

(gravada pelo c6lebre N. Gatteaux) para oferecerem a Haydn. A medatha tinha a 

seguinte inscri9ao: 

Homenagem a Haydn pelos mIsicos que executaram a oratria "A Cria9do do Mundo" 

-no Teatro das Artes, no anoxda Republica Francesa, ou...MDCXXX. 

A medalha era acompanhada de uma mensagem altamente elogiativa a qual Haydn 

respondeu dessa maneira: "Muitas vezes tenho tido dvida sobre se o meu nome poder 

sobreviver a minha morte; a bondade dos senhores para comigo inspira-me confian9a e 

justifica a minha esperan9a de que nao morrerei por completo." Os u ltimos aplausos 

ouvidos por Haydn a sua "Cria9谷o": para 27 de maro de... 1808, isto 6 , um ano antes da 

morte, aos 77 anos, em 31 de maio de 1809, deu-se um Viena, um concerto no qual se 

executou "A Cria9ao" (com o texto em italiano). 

A concorrncia era tao grande que foi preciso chamar a policia para um servi9o de 

ordem. 

Assistiram os mais c6lebre msicos da cidade, entre eles Beethoven e Hummel. Haydn 

viera de casa na carruagem de seu grande amigo, o prncipe Esterhazy, que, na ocasi乞o, 
se achava em uma cadeira de bra9os. 

Ao chegar a sala, todos se ergueram e levantaram vivas a Haydn 

Uma parte dos prncipes e nobres tomaram lugar ao lado de Haydn.A noite estava fria 

e, como Haydn o dissesse que sentia uma pequena corrente de ar, uma princesa que 

estava ao lado dele, agasalhou-o com seu rico xale; dai a pouco, estava coberto 

completamente quase, com os luxuosos mantos e xales das damas presentes. Ao 
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come9ar o concerto, o sil6ncio era absoluto. Na altura da passagem - E a luz fez-se - a 

assistencia rompeu em delirantes aplausos. Haydn, profundamente comovido, 

exclamou 一 No声eu, ndo, quemノez esta msica, mas um, Poder que vem do Alto. No 

fim da primeira parte, Haydn retirou-se a conselho de alguns amigos; nao podia falar; 

apenas chorava e fazia gestos de agradecimento. Algumas das pessoas mais distintas 

que estavam presentes rodearam Haydn para receberem dele um adeus, que 
provavelmente, seria o丘  ltimo. 

Beethoven, esquecendo-se incidentes desagrad自veis de outros tempos curvou-se e 
beijou a mo de Haydn. 

Este, ao chegar a porta da sala, pediu, aos homens que o levavam que parassem; voltou- 

se para a orquestra e, levantado a mao direita, faz men9ao de a aben9oar" 

Al6m das referencia citadas que foram extradas do livro de J. Cuthbert, registram-se no 

aludido jornal portugues O Comdrcio do Porto, outras sobre o esplendido espetculo 

realizado no Teatro Rivoli com a pe9a belissima "A Cria9ao do Mundo" que, apesar dos 

seus 150 anos,6 ainda e sempre, nova, empolgante, fascinadora pelo seu estilo delicado 

como a alma grandiosa e delicada de Joseph Haydn - o msico que come9ara em Viena, 
como simples menino de coro, cantando nas orquestras de capela 
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149. 
12/05/1936 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Depois de um de arte, como o de ontem,6 preciso dar uma folga a s pginas de A Gazeta 

que se viu assoberbada como que. 

Mesmo, a falar a verdade, nas 6 pocas em que ha tantos outros assuntos menos 

transcendentes, mas muito mais agrad自veis ao sabor que quase toda a gente, nas pocas 

tais,6 sempre mais interessante um dedinho das outras cousas. 

A arte musical como todas as cousas verdadeiramente boas, anda assim a margem, 

abandonada e sem nome. 

Mas para os que veem, na sublimidade dos seus fins, tudo aquilo que 6 belo e que6 

divino, ela, a arte maravilhosa, ainda 6 e ser sempre a melhor das dhdivas do c6u. 

E a sua grandiosidade enche a alma enternecida dos que sabem sentir as suas belezas. 

Arte educativa que tanto pode atestar o grau de cultura de um povo, eia 6 por assim 

dizer, o i ndice do progresso de uma ra9a 

E a finalidade da arte musical, como meio educativo, nao s6 afeta a parte social do 

individuo; ela 6 muito mais elevada porque produz educa9乞o do cora9ao humano que 

aprende a sentir melhor a dor alheia, tornando-se sensivel ao que 6 bom e digno de ser 

acolhido por n6s. 

E por isso que devemos falar sempre dessa arte maravilhosa! 
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150. 
19/06/193734 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Reaparece com a coluna "De Arte" o sr. Jo乞o Barbosa para falar do concerto da Sra 

Gl6ria Velle e para fazer algumas crticas ao cenario musical da capital e a 

despreocupa9ao com o cen自rio, as vestimentas, etc... na realiza9ao das peras 

apresentadas pela cantora. No dia 22 deste m6s 6 anunciado outro concerto com a Sra 
Bid Saiao - repert6rio erudito. No dia 28, fala sobre esta apresenta9ao, ressaltando a 

necessidade de cuidado e dedica9ao para a apresenta9ao desta renomada cantora, creio 

que sugere um maior refinamento com rela9ao ao concerto anteriormente comentado 

No dia 29, a coluna aparece de novo, O colunista comenta o sucesso da arte nacional 

dentro e fora do Brasil (Francisco Mignon regendo a filarm6nica de Berlim, Bidu Saio 
cantando no Metropolitan nos EUA, etc...) 

Para o Ja Guedes 

Falaram-me ontem que o soprano Gl6ria Velle pretende realizar um 2。  concerto em 
Florianpolis. Este 6 o motivo que me imp6s a obriga9乞o de vir, desse cantinho, fazer 
alguns reparos que se apresentam justissimos 

Gl6ria Velle agradou-me sobremodo no primeiro recital, no que se refere a audi9ao, mas 

desiludiu-me no todo, pela completa aus6ncia de est6tica na sua apresenta9ao. Imagine- 
se Caruso a cantar "a tosca" numa choupana!?... A msica imprescinde de ambiente 

A visao 6 um complemento indispens言vel ao agrado do ouvido. Disso n谷o cogitou nem 
cuidou a senhora Gl6ria Velle; apresentou-se a nossa plat6ia de maneira a dar-nos 

impressao que se exibindo assim, acreditava cantar numa aldeia indgena, ou na "casa 
do caboclo" do Rio! 

Quando e onde se viu um artista de concerto mostrar-se ao publico daquela forma? Num 

palco pequenino, casa sem acustica, sem cen自rios, tendo ainda a enfeitar a cena umas 

estantes improvisadas com sarrafos de pinho barato; indumentria inadequada, enfim, 

um milhao de coisas ridiculas que n乞o se concebe tenha escapado え  percep9ao da 
senhora Gl6ria Velle, a nをo ser que tivesse espirito preconcebido do nosso nenhum 
senso artistico. 
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Fique este desalinhavado a conta de ligeiro lembrete... 

Os meus ex-colegas, os msicos ilh6us tem, por sua vez, grande responsabilidade 

naquilo tudo que se viu. A eles cabia insurgirem-se com a disposi9ao do conjunto, 

contr自ria inteiramente a tudo, de jeito que os timbres se misturaram numa 

promiscuidade pecaminosa. A crtica, de passagem se diga,6 talvez o maior dos 

culpados nessa coisa toda. 

N乞o se precisa ser douto em mat6ria de arte, basta ser sincero. Nao 6 necessario tocar-se 

violino para dizer que um violinista desafinou e saiu-se mal. De vez que me feriu o 

ouvido, l自  vai o que senti... Ja disse certa vez que a arte n乞o se analisa; sente-se. Fialho 

de Almeida, um dos mais brilhantes crticos da lingua portuguesa, apreciando S6rgio, 

um brilhante violoncelista se patricio, que se exibia num caf concerto, conta-nos que a 

expressきo fision6mica do msico tinha tal influencia nos assistentes, a ponto de em 

certa feita um carrejo e mais uma mo9oila, ouvindo e vendo a c6lebre a ria de Gounod 

no "Fausto" e presumindo-se escondidos, entregaram-se "a satisfa9乞o de instintos 

bestiais". Se a expressao do rosto do msico impressionou a tal ponto, como no 

ficamos os que fomos ao recital Gl6ria Velli, ante aquela mis-en-sc'ne? E dizer-se que 

o espetculo foi oferecido por altas autoridades... Vai longa a caminhada e nao posso ir 

al6m na an自lise. Estou absolutamente crente que terei, neste meu juizo sereno e bem 

sincero, a solidariedade de todos aqueles que, como eu, assistiram Gl6ria Velli no seu 

primeiro recital. 

Nota: A imprensa pagou entrada!?... 

34 Neste mesmo dia: Irradiaぐdo da Alemanhα ーA Estado DJM e DJQ, de Berlim, irradiar amanhd o 
seguinte programa (concertos sinfnicos, can戸es populares alemds, Schumann 角uinteto para piano e 
quatro instrumentos de corda), concertos de Haydn, Beethoven, Schubert (varia96es em si maioり， etc... 
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151. 
28/06/1937 
CoんnaDeArte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Em 1925 ou 26, valha a verdade, estreou Bid no RIGOLETTO, desempenhando, com 

grande surpresa para o Brasil artistico, com rara felicidade e brilho a parte de Gilda. Foi 

por aquela poca que eu a vi no Teatro Colyseu Santista, numa companhia lirica que 

obedecia a batuta do reputado e conhecido maestro Del Cuppolo 
Era ento a voz de Bid bastante agrad自vel e maviosa, dependente por6m, de melhor 

escola. Passaram os anos e o nosso soprano depois de ter atuado brilhantemente no 

estrangeiro integra-se na companhia lrica do teatro municipal em 1933, ombreando 
com Gigle, Cl自udio Mrzeo, a regencia de Marinuzzi, como que vindo dar contas a sua 
p自tria do que houvera de querido em perfei9ao nos grandes centros artisticos europeus 

Foi um assombro. Ouvimos ento Bid Sayao no BARBEIRO DE SEVILHA. Quem o 

cantara melhor? Anuncia-se agora que Florian6polis a hospedar e 6 de crer-se que os 

nossos meios culturais saibam corresponder to elevada distin9ao, prestando a insigne 

brasileira as homenagens tao merecidas pelo grande valor que tem e que fa9a um coro 

na consagra9乞o daquilo que o Brasil possui de mais precioso em arte 
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152. 
29/06/1937 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

A arte nacional tem tido, nos u ltimos anos, um incremento invulgar, gra9as a campanha 

nacionalista empreendida pelo Sr. Presidente da Rephblica. Alihs, quando governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, S. Excia. Ja se empenhava pela nossa arte, dando 

assistencia ao artista brasileiro. Nao ficou, por6m, apenas nos limites do pas, foi ao 

estrangeiro. Ha pouco, a culta Alemanha convida o maestro brasileiro Francisco 

Mignone para reger um concerto da filarm6nica de Berlim. O sucesso do msico 

patricio foi integral, assim o dizem os melhores e maiores crticos da imprensa alem. E, 

diga-se de passagem, a critica germanica 6 tao exigente e tao imparcial e criteriosa, que 

nao admite aproxima9o alguma do crtico com o artista. La nao se diz por favor ou 

simpatia. 

Bid Sayきo no Metropolitan House mostrou a Am6rica do Norte o que 6 a arte do bel- 

canto no Brasil. E assim, num crescendo significativo vai a nossa patria alinhando-se 

com os demais centros artsticos mundiais. A arte cinematogrdfica tamb6m j含  esta 

preocupando a nossa gente. Testemunho desta asser9ao 6 a constitui9ao em Sao Paulo, 

da grande Companhia Americana S. A. que j自  explora a indstria do filme no Brasil, 

construindo em Sao Paulo st血dios que obedecem todos os requisitos t6cnicos. A arte 

brasileira ja 6 um fato. 
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153. 
03/07/1937 
Coんna sob o ttulo 'Uma bela audiぐdo' 
Redatnr Sehictiうr \Ji所  

Tivemos ontem o grato prazer de ouvir uma irradia9ao oferecida pela nossa gentilissima 

conterrnea, a distinta senhorita Therezinha Nogueira Ramos, por interm6dio da Esta9o 

Difusora Sociedade Farroupilha de Porto Alegre 

Ouvimos Therezinha com duplo entusiasmo! que ouviamos uma voz catarinense, voz 

a que podemos chamar de veludo, pelo seu timbre macio e delicado, e observ自vamos na 
aludida audi9ao aquele tao peculiar bairrismo dos nossos conterrneos que vao ld fora 

dizer alguma cousa da nossa cultura, pois que Therezinha Ramos dedicou o seu belo 

programa a Florianpolis, sua cidade natal, como informou repetidamente o "speaker" 
da Esta9ao Farroupilha. 

Registramos esse acontecimento com muito prazer, concitando Therezinha a prosseguir 

nos seus estudos de bel-canto, pois que a sua voz to agradvel e o seu talento 

vocacional para essa arte magistral sao bem a raz乞o do maior, do mais forte incentivo 
que se lhe possa oferecer.35 

S. V. 

35 Este texto juntamente com aquele que vem abaixo do dia 05/11/37, e no mximo, aqueles referentesa 
Ernesto Emmel, sao as i'inicas referncias de artistas catarinenses em apresenta9ao fora do Estado, a no 
ser que consideremos as experiencias de msicos de banda e orquestra que moraram fora por algum 
tempo, como foi o caso de Joao Barbosa. O caso de Emmel se aproxima mais deste 丘  ltimo. 
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154. 
06/07/1937 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Recital Bid Say豆o - Realizou-se ontem no Teatro Alvaro de Carvalho o primeiro 

concerto da Sra. Bid Sayao, que constituiu um acontecimento artistico social. Grande 

massa popular aguardava em frente ao velho casarao da Pra9a Pereira Oliveira, a 

chegada da insigne cantora. 

Uma comissao de senhoras da nossa aristocracia, recebeu, em cena aberta, a distinta 

patricia que foi saudada pe9a Exma. Sra. D. Ondina Simone Gheur, expoente e orgulho 

de Santa Catarina artistica. A Sra. Bid Sayao foram ofertadas vrias "corbeilles", uma 

das quais em nome da mulher catarinense. Seguiu-se a execu9ao irrepreensivel do 

programa servindo de cartao de visita a "Flauta magica", em que Bid Say乞o p6ea 

prova a sua t6cnica e, depois "Ninarella", onde nos mostra a sua sentimentalidade, a sua 

grande alma. Bastou. A assistencia, seleta e culta, ficou completamente dominada a 

aplaude com verdadeiro frenesi. 

"La Farfalletta", a interessante e graciosa partitura que Bellini, escreveu aos 12 anos de 

idade, fez um "crescendo" no entusiasmo dos ouvintes que atingiu o auge quando 

chegaram as "cadencias" de "La traviata", irrepreensivelmente executadas. Segue-se o 

programa com pequena altera9ao na segunda e terceira parte. Em lugar de "Le coq 
d'or", foi cantada "Les filles de cadix", que deveria abrir a terceira parte, substituida 
entao por "Chanson de Marie Antoniette", cuja autoria 6 atribuida a desventurada rainha 

da Fran9a. 

Em "Le Rossignol" de Saint-Sains, a assistencia delira, conseguindo com seus vibrantes 

aplausos um "bis". "The Kokoo", can9ao caracteristica, entusiasma tamb6m e6 

repetida. O programa prossegue sempre, seguindo-se, a cada nmero vibrantes salvas de 

palma. Os que ouviram ontem Bid Sayao dispensam aprecia96es. A meiguice da voz 

privilegiada, a escola perfeita, a interpreta9乞o, a vibratilidade do temperamento artistico 
de Bid Sayao, falaram e calaram bem fundo na alma catarinense 
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155. 
08/07/1937 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Bid Sayao - Correu o segundo recital da senhora Bid Say乞o da mesma forma que o 

pnmeiro, isto 6 , debaixo de um entusiasmo que atingiu as raias de delirio. A assistencia 

numerosa e seleta nao regateou os aplausos e que fez jus o admirvel soprano. O 

programa sofreu algumas altera96es, sem entretanto, prejudicar em nada; se nao tivemos 

"Freschi luoghi" de Donandy, ouvimos a conhecida e interessante "Pastorella" de 

Bellini. "Reve d'amour" de Liszt, empolgou o audit6rio, nao s6 pela interpreta9ao do 

solista, como pela brilhantssima execu9ao do acompanhamento ao piano pelo maestro 

Politano, que se revelou um habilissimo pianista. 豆  lastim自vel, por6m, diga-se de 

passagem, que se sujeite um artista completo e perfeito, ter que se servir de um 

instrumento deficiente, falho, de forma a comprometer o programa, quando se ve e se 

percebe claramente ser o maestro Werther Politano, um perfeito executor. E, nao6 

porque nos faltem pianos aqui. Ao tempo da Interventoria do Cel. Aristiliano Ramos, 

quando da reforma da instru9ao p丘blica, foi adquirido, entre outros, um piano meia- 

cauda que, ao que nos consta, ainda se acha encaixotado!? Outro fato que nao podemos 

deixar sem reparo,6 mandar-se para um concerto vocal, uma banda de msica para, 

durante os intervalos de um programa importante, executar marchinhas, sambas, etc, 

comprometendo o ouvido dos que assistem. Ao fim da Segunda parte do programa, 

depois de ouvirmos as delicadas cadencias e os magistrais gorjeios de "Romeu et 

Juliette" de Gounod, dao-nos uma "Cidade maravilhosa", por uma banda marcial! 

Sem comentrio. Deixemos de parte essas ocorrncias. Curto 6 o espa9o e pouco 6 o 

tempo para apreciarmos como queramos a inolvid自vel noitada de arte. Nao queremos, 

por6m, deixar sem reparo a interpreta9ao dada pela senhora Bid Say乞o em "Le 
Rossignol", de Rimsky-Korsakoff, a interessante pdgina de msica futurista, em 

"Estrellita" e em graciosa can9ao de Mignone, onde se destaca o murmure que s6 sabe 

fazer artistas de tempera de Bid. Finalizou o programa "L'eclat de rire" de Alber, onde 

a executante demonstrou grande t6cnica, invulgar agilidade e exibiu dotes de magnifico 

e incomparavel soprano ligeiro 
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156. 
24/07/1937 
Coluna De Arte 
Redator Joao de Medeiros Barbosa 

Previamos, ontem, um espetaculo eminentemente artistico. a nossa previsao falhou IN 

TOTUM. Anunciaram-nos um recital de fina arte, por ELEMENTOS CELEBRES da 

Opera de Berlim. 

A reclame foi 6 tima, mas a demonstra9乞o... uma hecatombe! 

A Sra. Ingrid Brebeck, que se diz primeiro soprano da 6 pera de Berlim, nos deixa julgar 

muito mal dos atuantes daquele centro. 

Sabemos que a cultura artistica alema resistea intrujice e a analise. 

Queremos crer e aceitamos como verdico que a Sra. Brebeck tenha atuado ha muitos 

anos no lirico... 

Lastimamos que a insigne cantora tente nos passar atestado pouco condigno dos nossos 

conhecimentos musicais, impingindo-nos o "Si mi chiamo-no" a conta da valsa de 

Musete. 

O programa da parte cantante fica fora de mais comentarios. 

Cremos que, ha vrios lustros a Sra. Brebeck tenha cantado otimamente?!... 

A parte coreografica regular... 

Ao piano o maestro Klaus Billig, concertador da 6 pera de Dortmund, saiu-se 

admiravelmente e 6 digno dos maiores enc6mios. 

N6s soubemos, com entusiasmo aplaudir Bid Sayao, nao porque fosse brasileira, assim 

como nao regateamos aplausos fartos e sinceros a ilustre soprano Gl6ria Velli, por isso 

que corresponderam, a sobejo,a nossa expectativa. Assim nao se leve a outro polo a 

nossa sincera e desvaliosa aprecia9ao. 
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157. 
03/11/1937 
Coluna De Arte 
Redator Sebastiao Vieira 

O espetaculo comemorativo da data de 30 de outubro 

A S. B. Caixa dos empregados no Com6rcio, como faz todos os anos levou a efeito um 

festival comemorativo do DIA DO EMPREGADO NO COMERCIO 

E desta vez coube a Dante Natividade com seu esplndido conjunto, a incumbencia da 

organiza9ao do festival em apre9o. Assim foi acolhida a engra9adissima com6dia em 

tres atos HOTEL DOS AMORES, na autoria de Miguel Santos, a qual foi levada a cena 
ap6s muito poucos ensaios. 

A pe9a apresenta bons lances de comicidacje, pelo seu enredo movimentado, 

transcorrido todo no "hail" de um hotel balnedrio. Dante Natividade no PaDel de 

Pimenta da Silva - o propagandista de 75 casas comerciais nos mais variados artigos - 

esteve a altura dos fartos aplausos que recebeu da plat6ia. Bertolino Reinert, em Senhor 

Souza - o velho ranzinza - portou-se admiravelmente demonstrando todas as qualidades 

de um esplndido amador. Armando Camisao, Dina Camiso e as irmas Machado 

muitissimo agradaram aos espectadores 

Assim Eloa Brito, Manoel Barbosa, Albano Lcio e Ivan Natividade 

O teatro catarinense ja viveu boas horas, fartas noitadas de aplausos, nos saudosos 

tempos de Augusto Pires, Dano Golveia e outros entusiastas da arte coreogrhfica. Hoje 

como tudo e mudado! Hd sempre um descaso, por tudo que 6 genuinamente nosso, seja 
C蹴arinense. ou melhnr gPiロ hl．。。 1。；,．ハ  v"""LWL1oJ・  JU iiiしiiiur, seja DraSileiro. 

Felizmente o festival da caixa dos empregados no com6rcio nos deu a alegria de 

apreciar o que e nosso, trazendo-nos o entusiasmo que aviva em n6s o fogo sagrado do 

Dairrismo, deste bairrismo que d indicio certo de que sabemos amar com fervor tudo 

aquilo que tem sabor de Brasil. 

Parab6ns a Dante Natividade e seu afinado conjunto teatral 
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158. 
04/11/1937 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

Infelizmente nao me foi dado o prazer de assistir a festa de beneficio da Caixa 

Beneficente do Empregado no Com6rcio, a que deu o seu valioso concurso o Grupo 

Particular Recreio Dramtico, sob a dire9ao de Dante Natividade, tendo a seu cuidado 

um nmero regular de amadores destacados, entre os quais se enfileiram alguns ja 

bastante e sobejamente afeitos 良  vida do palco. Perdoem-me os que fizeram crnicas 

sobre a noitada, pois nelas, nao se depara nem se percebe qual tenha sido a atua9乞o de 

cada amador, o que nos parece indispensavel a verdadeira crtica. O registro de sen6es, 

constitui um meio fcil de corre9ao, assim como o elogio ao desempenho torna-se um 

incentivo ao esfor9o dos que mais se destacaram. Assim pensamos n6s. O Grupo 

Particular Recreio Dramtico pretende reprisar Segunda-feira pr6xima a interessante 

com6dia "Hotel dos amores", do consagrado escritor Sr. Miguel Santos, que tanto 

agradou os que tiveram a aventura de assistir a premiere revertendo o produto do 

espetculo em beneficio da Associa9ao Catarinense de Imprensa. 
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159. 
05/11/1937 
Coluna sem o titulo De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

Dona Ondina Simone Gheur 

Ouvimos anteontem numa das audi96es da rdio Tupi de Sao Paulo a voz delicada e 

afinadissima da soprano catarinense D. Ondina Simone Gheur. Ao que sabemos, a 

conhecida cantora esteve nestes 丘  ltimos tempos na capital paulista afim de realizar um 

pequeno curso de aperfei9oamento, aproveitando assim, nao os seus jd vastos 

conhecimentos da arte do bel canto, como tamb6m a beleza e ductilidade da sua voz 

maravilhosa, que 6 , sem favor, uma das melhores do Brasil. Ouvimos trechos de msica 

fina como sejam Espirate de Donald; area de Suzana da 6 pera Noite de FIgaro de 
Mozart e finalmente Le Infante prodigiet de Debussy. Em todas as msicas revelou-se 

D. Ondina a artista consagrada que 6 impressionando-nos deveras com a audi9o 

empolgante que nos ofereceu. A voz de soprano cuja audi9ao radiofnica nos leva a 

escrever estas linhas 6 , sem dvida, uma voz destinada a fazer-se ouvir ao natural, nas 

interpreta96es das grandes pginas musicais, pois o seu volume pujante ao microfone 

ter forosamente que ser diminuido, o que, por certo, prejudica a situa9乞o do timbre 
maravilhoso da nossa em6rita cantora. Esta, pois, de parab6ns a nossa Sr. Ondina 

Simone Gheur. Mas estes parab6ns tamb6m sero nossos porque o delicado soprano6 
uma das gl6rias artisticas catarinenses. 
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160. 
08/11/1937 
Coluna sem o titulo De Arte 
Redator SebastiAo Vieira 

Escrever cr6nicas... 

Como em todas as cousas da vida, escrever cr6nicas de arte tem tamb6m os seus lados 

bons e os seus lados ruins. Felizmente 6 essa uma compensa9ao e o pobre escrevedor 

vai prosseguindo sempre, cai aqui, levanta acol言, no af de, pelo menos, fazer algo que 

se leia com referencia a s pouquissimas cousas de arte em nossa terra - a terra que Dias 

Velho descobriu ja faz muito tempo... 

Vem essas palavras a tona das minhas observa96es, em registrando dois casos 

interessantes, os quais representam esses lados bons e lados ruins a que me refiro linhas 

a廿自s. 

Hei-los: rabisquei h自  dias passados uma ligeiras linhas em que demonstrei o meu 

entusiasmo pelo espetaculo levado a efeito no TAC, a 30 de outubro findo, em 

comemora9ao ao dia do empregado do com6rcio. 

Esse espetaculo foi organizado pelo distinto amigo e inteligente amador catarinense Sr. 

Dante Natividade, com o concurso do conjunto sob a sua dire9ao. 

Dizia eu, na minha croniqueta, o que pude observar no todo daquele esplendido 

espetculo. 

N乞o individualizei a minha crtica. Fi-la, com muita sinceridade, sobre todo o conjunto 

Sei que ha no elenco alguns novos no palco, mas esses atuaram bem, merecendo justos 

aplausos. H言  tamb6m os treinados e conhecidos amadores como Dante Natividade, 

Albano Lucio, Bertolino Reinert e Armando Camisao. 

Mas o meu entusiasmo pelo espetculo de 30 de outubro fez-me alheiado de qualquer 

observa9谷o sobre deste ou daquele ator amador. A pe9a foi bem desempenhada e 

agradou muitissimo e isso foi o que eu disse na minha crnica. 

Joao Barbosa, o meu bonissimo e velho amigo, deu-me, entretanto, sua agulhada, 

aludindo de modo um tanto salgado que "os que fizeram a critica" sobre o espetaculo de 

30 de outubro nao se referiram como deviam a apresenta5o de cada artista, em 

particular! Nada mais comento sobre este lado ruim. Vamos, agora, ao que eu chamei 

1adb bom. 

Satisfeito com a maneira sincera como me expressei na croniqueta modesta por mim 

publicada neste jornal, dirigiu-me hoje o Sr. Tenente Albano de Souza L丘cio, a carta 
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que abaixo, com a devida venia, publico, como curativo oferecido por aquele distinto 

amigo a pequenina mas dolorida agulhada do velho companheiro Joao Barbosa. 
Eis a carta de Albano Lcio, - o conhecido e inteligente amador teatral - cartas cujas 

palavras tanto me penhoram porque representam o lado bom dessa cousa perigosa que6 

escrever cr6nica de arte: 

Iうフolis, 04/11/3 7 

刀mo. Sr. Sebastjo Vieira 

Prezado Sr. 

Fbrmuん  a Presente,Para叩resentar a z s,os meus mais sinceros agradecimentos 
Pelarglとrencm eloglosa 9ue me coube na sua 翌フreciadd crnica たαかa乙Pub庇adbna 
"Gazeta " de 03 do andante, referente ao e叩e后cub realizado pelo Grupo Particular 

Recreio Dramdtico, na noite de 30 de outubro prximoルdo, em comemorafdo aodia 

do empregado do comdrcio, em quepl encenada a engracadssima com'dia em 3 atos 

de autoria do consagrado escritor patrcio Sr 皿guel Santos. Permita-me, Sr. Vieira 
solicitar-訪e que ndo deixe em repouso Perpdtuo a sua Pena sensata, sempre que os 

grupos dramdticos tenhama 叩ortunidade de se apresentar em P"blico, Porque, so 
assm' n65, os amadores, nos sentiremos prtalecjdb5 com as suas 翌フreciaぐ6es, e 
consequentemen旭  incentivados Para Prosseguirmos sempre avante em busca de novos 
e 叩erfe叩oados conhecimentos dessa arte instrutiva, nas representac6es que se 
seguirem. 

Sem outro motivo, aproveito-me do ensejo para apresentara V. S. as minhas mais 

cordiais sauda戸es. 

Albano de Souza Lcio 

Viram leitores? 

Estou, portanto, fartamente recompensado e n乱o esmorecerei na campanha de fazer, 

embora de longe em longe, as minhas pobres cr6nicas que tem, pelo menos, o cond乞o de 
ser sincera. 

E Joao Barbosa, fica, desde ja iNTIMADO a ir, de hora avante aos espet自culos 
artisticos de nossa terrinha, pois em conjunto, havemos de fazer boas cr6nicas, se boa e 

perfeita tem sido a nossa sempre constante indefectvel amizade 
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161. 
09/11/1937 
Coluna De且7・te 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Escrever cr6nicas... 

Ha dias, em desalinhavado dos meus, bordei ligeiros comentdrios a prop6sito da crtica 

de arte. 

Sem outra preocupa9ao a nao ser de um humilde conselho aos que a isso se dedicam, fiz 

ver a conveniencia de destacar-se sen6es e perfei96es, os primeiros para corrigenda e as 

segundas para incentivo. 

Sangrou-se em sade o meu caro Sebastiao Vieira, e de tal forma, que, de permeio com 

os meus mil e um defeitos, depois de me julgar bonissimo, quis que em mim tenha 

guarida a maldade, nico que, gra9as a Deus, jamais ornou o meu feitio moral. A minha 

observa9ao SALGADA foi, entretanto, perfeitamente sensata 

Nao costumo espetar ningu6m a nao ser quando me falta o "com que se compram 

mel6es". O meu prezado basto, cuja amizade venho cultivando h自  mais de uma vintena 

de anos,6 que foi mal, mas mesmo assim nao lhe fico a querer mal. Escrever cr6nica, de 

fato tem os seus lados ruins e bons. 

Sebastiao Vieira escreve crnicas de arte sobre gente da terra, com a preocupa9ao h nica 

e exclusiva de enaltecer os de sua simpatia, esquecendo-se que o artista nasceu no c6u e 

no tem patria. Ele 6 de Deus.36 

N乞o se diz "o italiano Verdi", "o alemをo Wagner", "o brasileiro Carlos Gomes", etc 
como 6 de seu costume. 

D evena o meu antagonista, a quem nao faltam saber nem censo, deixar, em mat6ria de 

arte esse catarinensismo barato e irritante, que muito tem contribuido para que um sem 

mimero de mediocridades, como ele mesmo j自  reconheceu e se expressou francamente 

para mim, guindassem-se aos paramos, evitando assim que elas, as mediocridades, 

apare9am como valores artisticos, como se v6m verificando de h自  muito. Nao vai tudo 
isso a conta de revide, e sim de simples lembrete 

36 Estabelecer algum paralelo com esta de id6ia do artista como expatriado, paralelamente a id6ia do 
modelo de artista romantico europeu do s6culo XIX e da Europa fascista daquele momento. 
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162. 
13/11/1937 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti谷o Vieira 

Escrever cr6nicas... 

Eis-me novamente na arena para revidar os golpes de espada (j nao 6 mais agutha) 

luzente e afiada que o bonissimo amigo Joao Barbosa me apresenta e que me deixa a 

tremer, "quieto de terror e espanto", como la disse o pranteado Guerra Junqueiro. 

Eis-me aqui, pois, com as minhas parcas bagagens b6licas e com as minhas enferrujadas 

armas... 

Para ESCREVER CRうNICAS devemos conhecer, antes, a velhissima verdade latina: 

"si vis tacem para bellum"... 

Em todo caso, tentarei revidar o meu Joao Barbosa, nunca desmerecido, nunca 

desbotado, na grande amizade que eu dedico. 

Poderei faz-lo? 

Vejamos. As artes sao, efetivamente, como os artistas, internacionais. 

Nao escrevi nunca esse disparate de "italiano Verdi", "brasileiro Carlos Gomes", etc.. 

Nao enalte9o, somente, os valores da minha terra, esquecendo que os ARTISTAS 

NASCEM DO CEU! 

Bela tirada, nao resta dvida! 

A verdade 6 bem outra e as minhas crnicas modestas sobre Lygia Cerqueira, paulista, e 

Juan Ventura, mexicano, afirmam a puridade que eu j自  escrevi alguma cousa sobre 

gente "extra-catarinense", se me permite o termo. 

Agora, vamos ao "pedao melindroso"... 

Que 6 isso a que o amigo chama de "catarinensismo barato e irritante"?!! 

N乞o compreendo bem. E devo mesmo confessar que nos meus pequenos dicionarios de 

gente pobre de dinheiro, mas muito rica de bairrismo santo e imorredoiro, nao existe 

aquele substantivo e aqueles dois horripilantes qualificativos. 

N5o ha catarinensismo barato e nem irritante. 

O que pode, o que deve haver, sempre forte, sempre pujante em cada cora9o 

catarinense, 6 o bairrismo, esse i ntimo sentimento que 6 amor ao ber9o natal, que6 , para 

melhor dizer, amor a patria! 
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E ai que eu vejo as melhores provas de patriotismo. Quem defende o seu torro 

pequenino e modesto d自  uma grande amostra de quem tem um cora叫o a pulsar, sempre 

de amor pela phtria imensa! 

Eu sou um desses cora96es! Orgulho-me de s -lo e me orgulho, ainda, de ignorar a 

existencia das palavras "catarinensismo barato e irritante"! 

Como ves, meu bonissimo Joao Barbosa, tenho, tambdm, muitas vezes, essa 

preocupa9ao de dar aos outros os meus humildes conselhos! 

Se nao me abateres com os golpes da tua espada luzente e afiada e voltarei (talvez, 

quem sabe?) a tua presen9a, qual gladiador ofendido... e ofendido por uma simples 

agulhada...37 

37 Faltam 2 exemplares (dos dias 14 e 15 de novembro), os quais podem conter o final da discusso 
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163. 
22/11/1937 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

A exposi9ao do "Col6gio Cora9ao de Jesus" 

Um verdadeiro acontecimento artistico, constitui a exposi9ao de arte decorativa e 

dom6stica, que as piedosas Irm乞s da Divina Providencia realizaram naquele acreditado 

educandrio. Concorreram ao certame senhoras e senhoritas da nossa elite que fazem o 

curso de bordados, pinturas, trabalhos manuais, obras de talha, etc. ante tanta coisa 

perfeita, que a gente nao sabe como maos humanas podem confeccionar, fica-se na 

impossibilidade focalizar, este ou aquele trabalho. Hd, por exemplo, uma obra de talha, 

representando uma "natureza morta" desperta logo a aten9乞o, mas correndo os olhos 
muitos outros trabalhos do mesmo genero igualam em perfei9ao 

Riquissimas "guamiss6ries" pintadas a 6 leo, umas, admiravelmente bordadas a seda, 

outras, sao verdadeiros deslumbramentos. 

Os impec自veis bordados a branco, lindos e alvos, como a virtude, encantam. Depois de 

me deliciar vendo tanta coisa bela, pus-me a cismar como 6 que aquelas santas criaturas 

que vivem ao lado dos enfermos, ensinando a mocidade, acariciando pobres 6 rf乞zinhas 
que esto onde est a dor, que moram numa humilde cela, onde al6m de um pobre catre, 

s6 existe o genuflex6rio tosco e a imagem de Cristo, fiquei a cismar, como 6 que 

aquelas santas criaturas, dizia, podem tao bem compreender a necessidade da decora9o 

artistica e venham a ensinar as donas de casa, as noivas, come devem ornar o lar: com 

arte, arte pura, e arte perfeita! 

A arte nasceu do c6u;6 o prprio Deus que lhes ensina tudo isto! 

Antes de encerrar meu ligeiro comentrio, quero, respeitosamente, pedir venia a revma 

Irma Bernvarda, abnegada diretora do Col6gio Cora9ao de Jesus, justo orgulho da 

instru9ao em Santa Catarina, os meus sinceros parab6ns pelo brilho da linda exposi9o 
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164. 
27/11/1937 
（万んna De Hrte 
Redator Joo M. Barbosa 

Assunto que se apresentou ao pas, como de alta relevancia foi o da nacionaliza戸o da 

"arte", coisa que se nos apresenta verdadeira utopia. O Sr. Getlio Vargas, quando 

deputado federal, e mais tarde, presidente do Rio Grande do Sul, olhou com verdadeiro 

carinho pela sorte do artista brasileiro, dando de sua valiosa assistencia, sem falar em tal 

"nacionaliza9ao". 

N6s ainda nao temos msica nossa, nem sequer padrao! ー  Samba, maxixe, cateret, 

batucada, enfim, uma mistura ridcula de dificil apreens乞o. 

A msica popular brasileira, propriamente, n乞o existe; o nosso folk-lore 6 um legado 

dos nossos ancestrais, - sao toadas genuinamente portuguesas - que eles nos trouxeram 

de al6m mar, e que o Sr. Villa-Lobos anda agora adaptando de maneira infeilcissima. 

"Passa, passa gaviao", "Terezinha, Terezinha", "Nana nen6m", todas essas cantigas jh 

cantadas por nossos pais, quando, a tardinha, brincavam de "roda", nao sao nossas; 

vieram com os primeiros povoadores, como tao bem se percebe pelo ritmo, pelo 

andamento. 

Nelas a simplicidade da toada 6 patente,6 perfeita, afastadas todas as preocupa96es de 

transi96es bruscas, harmonias esquisitas, e fazem-nos lembrar a "ceia dos cardeais", na 

fala feliz do Cardeal Gonzaga: "E como 6 diferente o amor em Portugal! Tao simples 

tudo"..., to diferente dessas baboseiras do morro, que por ai andam e que sao, podemos 

dizer, verdadeiro esc自rnio a arte. 

Barroso Neto, Francisco Mignone e sobretudo Heckel Tavares, o que mais se 

aproximou da alma popular, o que conseguiram? Sao ignorados pelo vulgo, e n5o ha 

sequer um moleque que assobie ou trauteie as suas composi96es. A msica brasileira6 

blague, e grossa... 

Vem-nos tais comentarios え  prop6sito dos ridculos filmes nacionais (!) "Noites 

cariocas", todo falado e cantado em castelhano, e a chanchada "Al6, al6! Carnaval", 

atestados pouco condignos do nosso senso artstico, o que o Minist6rio da Educa9ao, ja 

devia, ha muito, ter mandado retirar de cartaz. 
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165. 
01/12/1937 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

No labor diario do jornal, das tragddias, das mis6ria e mazelas humanas, dos fen6menos 

fisicos, to repetidamente estamos tendo conhecimento, que ja nao nos causam esp6cie, 

nem nos provocam admira9ao. O noticidrio dos jornais de Segunda-feira, registraram o 

suicidio de Jos6 Abadio, de 29 anos, msico; deixando-nos surpresos, pois nunca 

imaginamos, nem nunca nos constou que um m6dico da prpria alma, nao pudesse curar 

o seu desespero. O msico 6 um encoura9ado para os embates do sofrimento; resiste- 

lhes imp自vido, e quando a refrega 6 maior e mais intensa a tempestade i ntima, um 

conluio com o instrumento favorito, dirigindo ao altssimo uma prece em sons, sucede- 

lhe a calma e reanima-lhe a tempera 

Quem abra9ou ou cultua a arte sublime da Euterpe, jh vem desde a inicia9o 

VACINADO contra os dissabores. Para um aglomerado amorfo que, 

convencionalmente, cognominaram "sociedade", o msico 6 um pdria,6 um an6nimo, 

que ao nascer, foi jogado na "roda dos expostos". Se ele vai em concurso com nossa 

mesma "sociedade", com a sua contribui9ao indispens自vel, para uma festa de caridade, 

para uma obra altruistica, terminado o programa, o seu papel 6 : Rua! Nao 6 mais 

necessaria a sua presen9a ali. 

As vezes, quando se lhe quer fazer uma deferencia, enquanto a comi9ao promotora vai 

ao champanhe, com o Dr. Fulano que exaustou o audit6rio com uma chorumela de 

asneiras, com o Dr, Ciclano amador de violino, e as senhoras e senhoritas Beltranas, que 

atormentaram os ouvidos e esgotaram a paciencia dos presentes~ entao mandasse-lhe, 

como "homenagem especial" o tradicional copo de cerveja, obedecendo a receita 

conhecida: um copo de espuma para uma colher de cerveja. Fatos comuns na vida do 

msico dentre os quais o que relatamos em muitos outros fazem-lhe um forte, um 

lutador. Ele acaba desdenhando dos homens em quem ve um animal qualquer, assim 

como recebe igualmente o dissabor e a alegria. Aceita a luta como eia 6 ; e paga aos que 

lhe olham de trav6s, na mesma moeda, e qui9a, com maior desprezo 

Um caso interessante aconteceu conosco quando profissionaliz自vamos a msica 

Contrado o "Chiquinho Jazz" dirigido por n6s e pelo maestro Hugo Freyesleben, para 

abrilhantar a inaugura9ao do mais importante balneario do norte do Estado, al6m de boa 

propina em dinheiro, deram-nos condu9ao, e garantiram-nos hospedagem no melhor 
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hotel da cidade, que era, entきo, o mesmo balneario. Depois do preciso descanso, 

engolido um aperitivo, fomos ao almo9o. Servidos os frios, a sopa seguiu-se galinha. E 

l自  vieram para a nossa mesa 18 pesco9os de galinha ao molho pardo. Indignos fizemos 

retirar a iguaria, enquanto os companheiros riam a bom rir. Mesmo ante o desaforo do 

estrangeiro que explorava e ainda explora, conceituado estabelecimento, os msicos 

acharam gra9a do fato, e continuaram, regando a refei9ao com grandes e gostosas 

gargalhadas... 

No atino, pois, qual o forte motivo tenha levado o mavioso e magnifico flautista Jos6 

Abadil a to desesperado gesto! Que Deus se amerceie de tao grande pecado,6 a nossa 

prece fervorosa e ardente. 
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166. 
10/12/1937 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Constituiu verdadeiro acontecimento a audi9ao de piano, realizada ontem, nos sal6es do 

Clube Doze, pelas alunas da distinta professora, Dona Gilda Ligocki que, mais uma vez, 

reafirmou a sua perfeita cultura musical, como bem demonstraram os fartos e delirantes 

aplausos da enorme e seleta assistencia. 

Foram duas horas de fina arte, das quais ficamos com grata recorda9o 

Programa gradativo, com base no tempo de aprendizagem e observado a 

aproveitamento, foi desempenhado perfeitamente. As meninas Bernadette e Ady 
Garofallis, Avany Noronha, encantaram. A parte de transi9乞o para "dificuldade" iniciou 
muito bem a senhorinha Maria de Lourdes Brueggmann, executando a contento 

"Carrillonettes" de Wachs. Yeda Orofino, com rara propriedade e brilho invulgar, em 

"Jongleurs" de A. Napoleo, conseguiu prender a aten9乞o do culto audit6rio, que no 
lhe regateou aplausos entusiasticos. 

Cabe, a seguir, a vez da menina Nice Faria que interprete a "Grande fantasia" de 
Gottschalk sobre o Hino Nacional Brasileiro. Mal a graciosa garotinha de 12 anos, 

levanta-se e 6 recebida com uma vibrante e demorada salma de palmas. Perfeitamente 

calma, absolutamente segura, Nice dedilha e do teclado arranca, com rara felicidade, os 

efeitos da brilhante partitura. Releva notar que a talentosa menina executou a fantasia 

em original como o pr6prio autor tocava e nao pela partitura simplificada 

Ao terminar o brilhante nmero a assistencia deliberou, e os aplausos demorados 

constituiram uma verdadeira consagra9o 

A escassez de tempo e espa9o n谷o nos permite uma aprecia9ao mais detalhada 

Receba a senhorinha Gilda Ligocki os meus efusivos parab6ns pelo e xito da audi9ao de 
ontem. 
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167. 
11/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

No BALNEARIO HOTEL, no Bairro do Mar Grosso, noticia o nosso conceituado 

confrade DIRIO DA TARDE, foi oferecido um almo9o de 90 talheres ao Dr. M自rio 
Guimaraes Cabral, por motivo de sua recente formatura em Direito. 

At6 ai nada de novo nem de interessante. Os lagunenses tinham enfileirados entre os 

seus dignos filhos mais um homem de letras. O esquisito, por6m,6 que a Mrio Cabral 

s6 se prestaram homenagens depois de colar o grau de bacharel ne6fito, enquanto 

esqueceram de homenagea-lo como genuino e aut6ntico artista brasileiro, quando foi, la 

fora, depois de um plebiscito, enaltecer a msica nacional! 

Como pianista, como msico M自rio Cabral, genuino talento e orgulho do Brasil jh fez 

de sobejo jus aos maiores e melhores enc6mios; como bacharel far ou ndo 

N6s que temos por Mdrio Cabral a admira9ao de que se fez credor, mandamos ao 

pianista brasileiro o nosso abra9o de boas vindas a nossa terra e, felicitamo-lo pela sua 

formatura, com votos para que cada dia melhor doire o seu nome como grande artista 

brasileiro. 
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168. 
12/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti5o Vieira 

Joao amigo. 

Li o teu artiguete sobre o banquete oferecido em Laguna ao Bacharel M自rio Cabra! 
Apreciei gostosamente (como um pobre msico, j自  se ve) as tuas palavras em torno 
daquele assunto. 

Mas o final do teu aludido DE ARTE estd assim como se diz fora de mo 

Ser um bom dotoire em lezes e pianista consagrado? Mas como? 

Parece-me a mim, carissimo Barbosa, que tais se n乞o coadunam 

Estars vivendo 6 pocas mais remotas? 

Estars, por acaso, pensando no grande Coutinho - clarinetista e presidente da provincia 

de Santa Catarina? Ou sonhaste com o caso de Paderewskyー  grande virtuose do piano e 
presidente da Pol6nia? 

Francamente, meu caro Jo乞o, nao pude compreender aquele fecho do teu De Arte 

O Sr. Mdrio Cabral, - o esplendido pianista que o Brasil inteiro conhece atrav6s do rdio 

ー  para ser bacharel de verdade dever deixar para o lado essa cousa de arte musical, que 

6assim como um casaco esfarrapado que s6 o veste aquele infeliz que ainda na 
mendicancia! 

Msica e bacharelato: - dois antpodas! 

Antes nao o fosse! 

186 



169. 
13/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa38 

Referindo-nos ao banquete oferecido na Laguna ao pianista Mario Guimaraes Cabral, 

fizemos uma croniqueta que finalizava assim: 

"N6s que temos por Mario Cabral a admira9o de que se fez credor, MANDAMOS AO 

PIANISTA BRASILEIRO o nosso abra9o de boas vindas a nossa terra e, felicitamo-lo 

pela sua formatura, com votos para que cada dia melhor doire o seu nome como 

GRANDE ARTISTA NACIONAL". 

Nosso estimadissimo e querido amigo Sebastiao Vieira, comentando o "artiguete", diz: 

"Mas o final do teu aludido De Arte esth assim como se diz: fora de m乞o. Ser um bom 

dotoire em Luzes e pianista consagrado? Mas como? Parece-me a mim carssimo 

Barbosa, que tais se n乞o coadunam." 

Ora, valha-nos Deus, que disparate!? Nao falamos, em conjuga叫o de msica e 

bacharelato, uma vez se quer! Ou Sebastiきo Vieira, o meu inseparvel amigo no leu o 

meu De Arte, ou entao estava com muito sono quando o leu! 

Quem estara contra a m5o? 

38 Nao consta o nome do redator. Descobriu-se, mais tarde, com a crnica de Sebastiをo Vieira do dia 
16/O 1/1938 que o autor foi Joao Barbosa e que a ausencia do nome pode ter sido um erro do tip6grafo. 
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170. 
15/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Telegrama da Laguna dizendo das homenagens a M自rio G. Cabral, publicado ontem no 
brilhante "Di自rio da Tarde", diz-nos que o "ilustre conterraneo que nao s6 foi 

homenageado pela sua formatura, como tamb6m pelo seu talento artstico, pois6 

considerado um dos maiores pianistas do radio do Brasil" 

Acrescenta ainda a correspondencia telegrdfica que na "Argentina e demais paises, 

Mrio Cabral, em companhia de nossos maiores artistas de rdio, soube elevar bem alto 

o nome do Brasil, como representante de msica nacional" 

Importa dizer que o meu humilde protesto nao foi, nem extempor合neo nem 
injustificavel. Receba pois o povo da Laguna, terra privilegiada de Santa Catarina, o 

nosso aplauso pela justa consagra9ao do magnifico pianista coestaduano o nosso abra9o 

muito afetuoso, com votos para que alcance em qualquer atividade o mesmo sucesso 

que jh alcan9ou como em6rito msico que6 
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171. 
16/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Joao Barbosa, amigo. 

Li o teu "De Arte" que o tip6grafo camarada e desconhecedor das nossas leis comp6s 

sobre inexplic自vel anonimato! 

Mas 6 teu aquele De Arte...6 teu, sim, aquele De Arte ferino e venenoso que chega 

levar s raias decrepitude aquele que, como eu, n乞o est tao velho assim que venha a 

dormir sobre a leitura de algum jornal. 

Enfim... se achas que eu dormi na pontaria, talvez o seja, talvez tenhas mesmo razao. E 

eu dormia, (talvez, quem sabe?) sobre os louros da vit6ria. 

Mas, meu caro Joao, vamos ao caso que nos trouxe luta. 

Fiquei satisfeito em saber que voce fez os seus elogios ao artista brasileiro, hoje doutor 

Mrio Cabral e nao ao bacharel que apenas entrado na vida das lezes ainda nem avisou 

os frondosos loureiros donde saem as coroas... 

Antes assim, pois o esplndido pianista continua ainda num ambiente de... "notas 

musicais" e nao legislativas"... Em laguna, terra bendita que eu tanto quero, continuar 

com a gl6ria imarcescivel que os seus filhos lhe tem dado e hao de dar, pelo seu talento 

e pela sua cultura! 
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172. 
18/01/1938 
Coluna De Arte一desta vez sob o titulo 'RIDICULARIA'39 
Redator Jo乞o Barbosa 

Em dias da semana passada, comentando uma noticia dada pelo brilhante "Di自rio da 
Tarde" referente a um banquete oferecido ao Doutor Mrio Cabral, consagrado pianista 

por motivo da sua formatura em direito, estranhamos que por isso se lhe tivessem 

homenageado quando muito mais merecedor dessa demonstra9ao, o Sr. M自rio Cabral 
fizera jus como em6rito artista a quem em plebiscito consagrara 

Nosso registro ocasionou uma parte infelicissima do nosso velho amigo Sebastiao 

Vieira e, hei-lo em cena com observa96es que s6 mereceram revide por "serdes v6s 

quem sois". Nao se conformou nosso gratuito sensor, e vemo-lo, agora, fugindo ao 

convvio das "notas promiss6rias" meter-se numa "camisa de onze incongruencias"! Na 

primeira "estirada" o prezadissimo amigo Sebastiao, vem com infeliz argumento de que 

um bom msico nao pode ser um bom bacharel e isso escrito em tom que nos recordou 
o lema de um velho admirador do Mercado Publico, que irrecorrvelmente, decidia que 
o pescado s6 poderia ser vendido quando tivesse "um palmo fora da cabe9a" e 

rematava, dogmaticamente: "Dura leque 6 de leque". Voltando ao assunto, fizemos 

sentir ao nosso velho amigo que nをo havia lido o nosso desarrazoado, ou que ento 

dormia quando pegou no jornal e consequentemente s6 por um sonho podiamos admitir 
o comentario. Eis, "CORUM POPOLI", e SebastiAo Vieira, o nosso mui dileto amigo, 

prop6sito de um cochilo de tip6grafo, a quem chama camarada, "e desconhecedor das 

nossas leis, etc." comentando a lei da imprensa... Mas que diabo disso6 aquilo? 

SebastiAo Vieira, o nosso muito querido amigo, conhece leis e se dedica ao estudo delas 

Como, pois, nao quer que Mario Cabral, formado por uma faculdade reconhecida e 

oficial, possa amanha, vir interpretar as lezes como j自  diz o nosso estimadissimo colega? 
P ara finalizar queremos ainda dar-lhe um gARxn i,w 。。＋り”h 産ーーニーー  .i-ーー  1 

se fossem seus v自  ld, mas sobre louros alheios, os da vit6ria;6 apropria9ao ind6bita 
E fiquemos por aqui. 

"Alterar o ttulo da coluna marca, de certa forma, a que alturas elevou-se a temperatura do conflito entre 
os dois, suprimindo os valores divinos cantados at6 ento para descer a s profundezas da mortalidade, da 
mesquinharia. 
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173. 
22/01/1938 
Coluna De Arte 
Redator Sebasti乞o Vieira 

Li o que escreveste como revide ao meu "De Arte" de ha dias passados. E o fizeste sob 

o titulo RIDICULARIA! 

Nunca foste t谷o feliz na escolha de um titulo para os teus artigos. "Ridicularia" define, 

s6 por si o que eu e toda a gente leu com espanto 

Dizes tanta cousa que eu acabei rindo daquela ridicularia feita de prov6rbios latinos e 

outras coisitas... 

Mas, felizmente, o nosso caso, isto 6 , o caso que deu motivo a nossa contenda am自vel, 
jd ficou bem esclarecido e, assim, nao ha mais que falar 

Eu 6 que fiquei atrapalhado com a tua ltima ridicularia e, francamente, nem sei o que 

dizer. 

Depois de ler tudo o que escreveste no teu u ltimo artigo, me veio a lembran9a nao sei 

porque cargas d'hgua aquele caso agora passado em Belo Horizonte e referente a uma 

pobre criatura que enlouquecera repentinamente, gritando e bracejando em plena pra9a 

pblica: "Peguei o Lampiao, peguei o Lampiao. Tenho-o preso entre os meus bra9os; o 
Brasil est livre do terrvel Lampiao". 

Pobre homem! Falava sem saber mais o que dizia. Estava louco! 

Perdoa-me a compara9ao. Sei6 s muito bem equilibrado. Mas o teu artigo era assim uma 

esp6cie de sonho ou cousa que o valha. Mas nao tomei a mal o que disseste a meu 

respeito. Valha-nos, acima de tudo, a nossa velha e boa amizade 
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174. 
09/02/1938 
CoんnaDeArte 
Redator Joao M. Barbosa 

Deu-nos ontem o grupo particular Recreio Dramtico, sob a dire9ao de Dante 
Natividade, uma "noite cheia", encenando a finissima com6dia "Chd do sabugueiro" da 

autoria do Dr. Raul Pederneiras, 

No somos adeptos da prodigalidade de elogios, seja para quem for, mas muito menosa 

vontade nos sentimos cometendo injusti9as; dai a razao do nosso aplauso sincero ao 

elenco do Recreio Dram自tico pela forma brilhante por que se conduziu 

Como 6 natural, nao faltaram sen6es no desempenho, entretanto perfeitamente 

justificaveis, levando-se em conta tratar-se de colabora9ao de varios amadores novi9os 
Dante Natividade, Dina Camisao, Bertolino Reinert, Albano Lcio, Armando Camisao, 
ja s乞o conhecidos amadores muito familiarizados com o palco, e por isso nao nos 

causou estranheza a perfeita interpreta9ao que deram aos seus pap6is 

Albano, em MINGOTE, o amigo solicito, Armando Camis乞o em TERNCIO, 
estiveram magnficos. Bertolino Reinert nao teve margem no papel de LIBANIO para 

mostrar os seus conhecimentos e os seus excepcionais dotes de perfeito ator 

Queremos salientar, em registro especial, brilhantissima atua9ao da Sra. Elita Campos, 

que pela primeira vez se exibiu a nossa plat6ia, tomando-se merecedora dos maiores 

enc6mios tal a naturalidade e completa no9ao que tem da cena 

Felicinha Machado, Jacina Brito, Nesita Machado, Eloa Brito, Olavo Campos, Manoel 

Barbosa, Max Momm conduziram-se, Oh ltimo promete ser um6 timo colaborador de 
Dante Natividade. A atua9ao de Dante em O SABUGUEIRO dispensa coment自rios 

No podemos deixar de salientar a forma por que foi executada a contra regra a cargo de 
Tycho Femandes e a esplendida montagem. 

A Dante Notividade e aos seus companheiros de arte, as nossas mais efusivas 

felicita96es pelo sucesso que alcan9aram com o CH DO SABUGUEIRO 
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175. 
06/03/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Florian6polis que j言  esteve guindada a grandes alturas em mat6ria de cultura artistica, 

da-nos hoje a id6ia desoladora da phgina primorosa de Taunay, descrevendo em 

"Inocencia" o "sertao bruto". 

A msica anda de rasto, pervertida pelo "jazz". 

A arte cenica - que um punhado de abnegados e incansaveis cultores, vem resistindo ao 

desinteresse de muitos, - agora que o governo federal tem as suas vistas voltadas para o 

teatro nacional, incentivando com subven96es o amadorismo, em Florian6polis - ja 

sente uma pronunciada simpatia pela obra daqueles que sem prenncio ao premio 

concorrem para ela que empreendida pelo Sr. Getlio Vargas, no sentido de 

nacionaliza9ao, vem colhendo frutos. 

Ainda estd na lembran9a de todos as noitadas que o "Grupo Particular Recreio 

Dramtico", proporcionou exibindo "Ch言  do sabugueiro". Tera-feira aquela brilhante 

agremiaao, em beneficio dos seus cofres sociais encenar a interessante e fina com6dia 

"Hotel dos Amores", de Miguel Santos, que6 , sem favor, uma das melhores pe9as 

nacionais. 

E, pois, justo que a nossa gente va ao casarao da Pra9a Pereira e Oliveira levar o seu 

incentivo ao pessoal do "Grupo Particular Recreio Dramtico", que vem atentando ao 

apelo do governo na grande hora do elevantamento do teatro nacional. 
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176. 
15/03/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Vem-nos de Juiz de Fora, muito tardiamente, a noticia do falecimento de Emesto 

Emmel, o mgico do violino. Desfalca-se assim o j言  diminuto acervo de artistas 

catarinenses. A perda de Emmel 6 , na verdade, irreparavel, deixando lacuna que se no 

preencher facilmente. M丘sico de ra9a, int6rprete incompar自vel, sentimento sem par, tal 

era Ernesto Emmel que a morte vem colher aos 35 anos, quando um futuro brilhante lhe 

estava reservado. O meio musical de Florianpolis, desde 1933, quando o artista partiu 

para Minas Gerais, onde ja chegara a sua fama, e por insistentes chamados, sofreu 

grandemente, pois que perdia a sua maior figura e o mais empolgante dos seus 

componentes, sabemos o que foi penoso a Ernesto Emmel abandonar o seu estado natal 

e sobretudo Florianpolis, terra que tanto quis. Contingencias da vida, o rosario 

int6rmino de priva96es, falta completa de recursos pecuniarios, for9aram-no a emigrar 

Almas amigas como Vitor Busch, verdadeiro cora9ao de ouro, que muito minorou as 

agruras em que se debatia o saudoso violinista, tudo procuraram para que ele 

permanecesse aqui. Mas, infelizmente, Emesto Emmel era apenas msico; Florian6polis 

no 6 ambiente propicio para quem se dedica え  cultura da arte sublime. E ele nao sabia, 

no podia, nem queria ter outra profissao! Nasceu msico, morreu msico. Facil pois6 

o seu necrol6gio. Por6m, uma das grandes qualidades do seu sentimentalismo quase 

doentio era o grau em que exercia a caridade. 

Emmel era um bom. Os parcos niqueis que adquiria eram despejados do bolso ao 

primeiro infeliz que lhe ascendesse a mao. Certa vez, alta madrugada, o inesquecvel 

morto saia de um baile e dirigiu-se a um dos freges do mercado para tomar um caf 

Feita a ligeira refei9ao em a qual despendera o 丘  ltimo niquel, o homem de novo pede- 

lhe uma esmola. Emmel nada mais tinha o seu violino debaixo do bra9o. Pensou um 

pouco e pediu ao velhote que esperasse. Foi a uma daquelas casas de pasto, empenhou o 

seu querido instrumento por 5$000, que passaram para as m乞os do pedinte 

E gestos como este eram comuns. Deus ha de receber em seu seio a grande alma e o 

grande espirito que foi Ernesto Emmel. 
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177. 
16/O8/193840 
Coluna De Arte 
Redator Mimoso Ruiz 

O Feiti9o - Dois epis6dios interessantes vem a talho de foice, como inicio desta cr6nica. 

O primeiro,6 o que se refere a premiere da pe9a "O Paralitico". Seu autor, o grande 

escritor Ant6nio Enes, encontrava-se no camarote real, ao lado de D. Luiz I quando o 

imortal ator Ant6nio Pedro, int6rprete principal da pe9a, entrou em cena. 

Ao ver surgir no palco o extraordinario artista da cena, Antnio Enes, voltando-se para 

D. Luiz, exclamou: - Tudo perdido. Nem todas as batatas criadas este ano na terra 

lusitana chegarao para presenciar o monumental fiasco que iremos assistir. 

E que, Ant6nio Pedro havia encarnado uma personagem que era a antitese do que o 

autor da pe9a havia idealizado! 

Ao terminar, por6m, a representa9ao, as palmas estrugiram em meio de um delrio 

jamais visto, revelando o entusiasmo da assistencia, constituido por tudo quanto Lisboa, 

nesse tempo, tinha de elegante e distinto. 

O tipo criado por Ant6nio Pedro, na interpreta9乞o do papel de paraltico, suplantara o 

que fora idealizado pelo genio incompar自vel de Ant6nio Enes! 

O segundo, -nos oferecido pela vista dos irmaos Coquelin, considerados como os 

expoentes maximos mundiais da arte cenica no seu tempo. Um deles, o maior de todos, 

no gene e na arte, Coquelin Aim6, entrevistado pelo "Matin", no seu regresso de 

Portugal, declarou: "Para que nos certifiquemos que Ant6nio Pedro 6 o maior ator do 

mundo, basta ver, como ele no "Coveiro de Hamlet", limpa, com o len9o, o p6 dos 

sapatos." 

Esses dois epis6dios ajustam-se admiravelmente a cr6nica que nos cabe fazer da pe9a 

"O Feiti9o", levada anteontem a cena em matine pela Cia. Nacional de Com6dias 

dirigida pelo aplaudido Ribeiro Cancella. 

Quanto a pe9a, em si, nada nos cabe dizer, porque tudo quanto poderia ser dito, ja o foi, 

quando da sua premiere. 

Quanto a sua interpreta9ao, jd o caso 6 de molde a dar-nos margem a s considera96es do 

ajuste, a quem acima nos referimos. 

Vamos, pois, iniciar esse ajuste com a atriz Rosa Moreno: 

40 Em agosto de 1938, anncio diz do retomo da Cia. Ribeiro Cancella 良  Fpolis. com  a pe9a "Revistas e 
Variedades" dirigida pelo ator e diretor brasileiro Ribeiro Cancella. 
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Rosa Moreno tem na pe9a duas passagens que bastariam para, tal como Ant6nio Pedro 

ao limpar, com o len9o o p6 dos sapatos, evidenciar as suas altas faculdades cenicas. A 

primeira 6 quando, ao telefone, falando para a av6, mostra sua emo9谷o, entre solu9os, 

cuja naturalidade impressiona precisamente por nao manifestar a menor afeta9ao, 

garantindo, de tal modo, por efeito dessa mesma naturalidade, o e xito da tocante cena 

Se nao fosse to mo9a, diramos, que ela teria copiado em tudo, nesta cena, a 

naturalidade e expressao do magistral ator Ferreira da Silva, na pe9a "Ao telefone", que 

foi a sua maior coroa de toda a sua gloriosa carreira artistica, ou entao, que se apossara 

dos segredos de naturalidade que fez magra, feia e sardenta Itlia Vitaliani, uma das 

maiores express6es artisticas do seu tempo. 

A Segunda 6 quando tal ainda, como Ant6nio Pedro limpando os sapatos, sublinha 

sarcasticamente as silabas do nome do esposo Dagoberto, acompanhando as palavras 

com um gesto de maos. Podendo, qui9a, ha muito esse gesto passar desapercebido,6 

ele, no entanto, que valoriza e real9a essa cena, denunciando o genio artistico da 

int6rprete. Ren6 Bell, interpretou o papel que lhe foi distribuido dentro das 

possibilidades que o mesmo lhe ofereceu. 

(...) 

Observar, longe de molestar, deve, antes, servir, para corrigir. Quanto aos restantes 

personagens, todos estiveram a altura dos pap6is que lhe foram confiados 
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178. 
07/09/1938 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Encerrou a sua temporada em Florianpolis, a Cia. Nacional de Com6dias Ribeiro 

Cancella. Saudades nos deixa o 6 timo elenco , e os seus componentes que to bem 

souberam conquistar a nossa estima, nao s6 como artistas de escol, como gente 

merecedora das distin96es que merece a gente boa 

Florianpolis, assim cremos, pensa como n6s. Cancella6 o nosso velho amigo. Darmos 

Jnior, culto e talentoso, que n乞o limita a sua atua9ao apenas ao proscenio e que com o 

brilhantismo do seu talento tanto vem contribuindo pelo engrandecimento do teatro 

nacional; Francisco Dantes, admirvel gala; Artur Lessa, que al6m de magnifico artista 

6perfeito gentleman; Luiz Salvador, o querido "coringa ’二 Mam6cio, o crack das 
emboladas; Demerval, todos enfim, nos deixam saudades, muitas saudades.. 

Ha quanto tempo o teatro era um sonho para n6s? 

Ningu6m vinha aqui... 

Otimas e gratas recorda96es temos de Rosa Moreno, Nair Lessa, Zulmira M6dicis no 

desempenho dos pap6is que lhe foram confiados!.. 

E o que dizer de Dma Barros e de Ren6 Bell, quando atuam em O AMOR E ASSIM 

E foi por isso que n6s sempre incentivamos merecidamente a Cia. Ribeiro Cancella 
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179. 
20/09/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Um grande pianista patrcio 

Arnaldo Marchesetti que, sem favor, classificamos um prncipe do teclado, visita 

Florian6polis. Nao 6 um cego que estende a m乞o a caridade publica, mas um pianista 

impecvel, um artista invulgar que vem exibindo Brasil afora os seus conhecimentos e 

mostrando o que 6 a sublime arte da Euterpe, quando encontra int6rprete do seu estofo 

N乞o nos pediu ele coisa alguma e ao nos conhecer ignorava a nossa qualidade de 

homem de jornal. Depois de uma agradavel palestra, Marchesetti, ante a insistencia da 

gente, ontem a tarde, no "CLUBE DOZE" sentou-se ao piano para fazer-nos ouvir 

qualquer coisa de bom... 

"As Borboletas" de Olsen, onde a t6cnica exigente precisa de um executor capaz em que 

Marchesetti 6 habilissimo; "Ao violo", caracterstica de Branca Bilhar, admiravel 

compositora paulista; "Batuque" de Nepomuceno e "Colimando", a fantasia do hino 

nacional por Gottschalk, onde Arnaldo mostra a sobejo o quanto toca, o quanto tem de 

alma e mais, o quanto d brasileiro. 

Sao imprescindiveis os crescendos e diminuendos imprimidos na partitura colossal 

Ouvir Arnaldo Marchesetti 6 ouvir um verdadeiro genio! 

N乞o se v自  ao concerto para escutar um pianista cego; vamos sim para ouvir um genial 

artista brasileiro! 
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180. 
22/09/1938 
Coluna De Arte 
Redator Joao M. Barbosa 

Arnaldo Marchesotti e a sua arte 

J tivemos a oportunidade de dizer alguma coisa, na mais despretensiosa e simples das 

croniquetas, atestando o que nos ficou da impress乞o concebida na primeira vez que 

ouvimos Arnaldo Marchesotti, artista completo e verdadeiro orgulho do valor cultural 

do nosso Brasil. Numa fase como a que viemos atravessando, quando os altos poderes 

da Rep丘blica, impulsionam, auxiliam a divulga9ao do que 6 nosso, correndo em socorro 

de todas as artes, mormente no setor nacionalista, dando subven96es a s mais humildes 

agremia96es que prop6em a demonstra9ao do que 6 brasileiro, nada mais justo do que 

virmos ao encontro aos seus anseios para tornar o Brasil mais conhecido. 

O insigne pianista patrcio Arnaldo Marchesotti, com as interpreta96es que dh ao que 

executa, resistea critica mais exigente. Quem gosta e sabe sentir a msica nao deve 

deixar de ouvir Marchesotti, e eu estou absolutamente certo de que seguro e brilhante 

sera o sucesso que alcan9ara o grande e festejado msico. 
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181. 
02/10/1938 
CoんnaDeArte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Freqentador assiduo de apresenta96es de msica, jamais me foi dado o prazer de uma 

delas sequer ouvir a "Campanella" de Paganini - List, at6 que um dia aportou a nossa 

ilha o genial pianista portugues Varella ???41 que, em companhia de Dora Soares, a 

incomparavel violinista brasileira, fazia uma importante tum6, e anunciou no programa 

a magistral partitura que eu tanto cobi9ava conhecer. A impressao que recebi foi 

daquelas que nao se apagam nunca e cada vez que uma oportunidade se oferece de 

escutar novamente esta preciosa pagina 6 grande a satisfa9ao de que me sinto possuido 

"Campanella" exige do executor muito sentimento, muita alma e a mais perfeita t6cnica 

Quem se quer executar o necessario se toma ser um verdadeiro artista. Arnaldo 

Marchesotti, o vitorioso pianista brasileiro na programa9ao do seu 2。  concerto a efetuar- 

se Tera-feira, 4 do corrente inclui a "Campanella" como chave de ouro. Podemos 

afirmar com absoluta seguran9a que os que tiverem o prazer de ouvir ficaro 

inteiramente satisfeitos. Marchesotti 6 um pianista completo e vigoroso; sobra-lhe alma 

e t6cnica. O seu poder interpretativo 6 invulgar. Da carcia que a maciez dos seus dedos 

faz no teclado ao vigor e vibra9乞o dos majestosos, dos fortssimos, at os diminuendos e 

pianssimos, em tudo o genial brasileiro revela-se de uma inteira perfei9o 

41n 
iegunao nome perdido (m condi9ao do jornal). 
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182. 
06/10/1938 
Coluna De Arte 
Redator Jo乞o M. Barbosa 

Concerto de Marchesotti 

Arnaldo Marchesotti deu Ter9a-feira o seu segundo concerto que foi, a nosso ver e sem 

favor, uma das maiores audi96es instrumentais que Florian6polis tem assistido. 

Abriu o programa a "Sonata ao luar", inimitavel phgina do genial Beethoven, o clhssico 

magnifico que 6 sempre ouvido com prazer e religiosidade, de vez que tenha por 

intrprete personalidades da complei9ao de Marchesotti. A msica pat6tica do grande 

sofredor que encarnou Beethoven n乞o podia ser mais fielmente traduzida do que pelo 

pianista patrcio. As tradi96es de andamento, DO ADAGIO ao ALEGRETTO e deste ao 

PRESTO, quem as poderia melhor executar? Digo bem os demorados e formidaveis 

aplausos que se harmonizaram com o丘  ltimo "acorde". 

No entraremos em detalhes minuciosos em cada nmero do programa, limitando-nos 

apenas ao registro do que mais nos impressionou. "Moto perpetuo" de Weber, 

"Raps6dia Hungara n。  2" de Liszt, "Valsa Brilhante" de Moskowski, nossa velha e 

conhecida partitura, tudo encantou. O que em n6s mais calou, foi, entretanto, a "Danse 

d'olal" de Pich-Mangiagalli, onde enquanto a destra se preocupa com SCHERZOS e 

VARIAc6ES, os mais perfeitos, a sinistra mant6m um MARCATO claro e precioso o 

tema bem frisado. 

Finalizava o programa "La campanella", o que de mais escorreito e difcil se pode 
desejar. 

Paganini, no arranjo de Liszt, cremos jamais ter quem tao bem o tivesse compreendido 

O genio que teve "parte com diabo", encontrou no predestinado executor da sua 

composi9ao tudo o que se pode desejar de impecvel e perfeito 

De tal forma ficou a assistencia possuida de um entusiasmo, que as palmas vibrantes e 

mcessantes traduziam, que a insistentes pedidos, foram executados como nmeros 

extras "Ao violo" de Branca Bilhar, "Dan9a negra" de Silvio Froes, e "Fantasia do 

Hino Nacional" de Gottschalck, com o que foi encerrada a rica noitada de arte 

Ao finalizarmos a nossa ligeira cr6nica, enviamos um forte e sincero abra9o ao pianista 

Arnaldo Marchesotti, um dos grandes sacerdotes da Euterpe 
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183. 
13/01/1939 
（万んna DeArIe 
Redator Joao M. Barbosa 

Ant6nio Dias e A. Beck fizeram uma exposi9ao nos sal6es do "Clube Quinze". Parco6 

o tempo e curto o espa9o de que dispomos para dizer da magnifica impressao deixada 

na ligeira visita feita a exposi9ao. 

Voltaremos com vagar explorando a sensa9ao recebida. Adiantamos, por6m, que os dois 

amadores da rica arte de Botticelli, sao verdadeiras esperan9as. Beck, nos seus trabalhos 

aCRAYON e aquarelas rivaliza com os que a tal se dedicam. Ant6nio Dias, tem uma 

especialidade nas pinturas a 6 leo e nas suas "naturezas mortas", uma das mais dificeis 

modalidades da pintura, revela-se um artista completo que se prosseguir, dentro em 

pouco tera um nome aureolado. 
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184. 
29/01/1939 
Coluna De Arte 
Redator Jo谷o M. Barbosa 

Marcos Nissensohn, violinista patricio, realizou Sexta-feira 立  ltima o seu concerto. 

"Precedido de grande fama, com as mais elogiosas referencias da crtica gacha e 

carioca, depositrio dos laur6is do Instituto Nacional de Msica do Rio de Janeiro 

(dizem os noticiaristas da terra)" despertou na gente uma vontade louca de ouvi-lo. 

Assim6 , que uma assistencia seleta e distinta la estava no pardieiro da Pra9a Pereira 

Oliveira, que ironicamente denominam Teatro Alvaro de Carvalho, para ouvir o 

VIRTUOSE. 

O programa foi bom. O artista procurou demonstrar a sua t6cnica que 6 , sem favor, 

perfeita: arcada magistral e segura de uma limpeza incontestavel, mormente nos golpes 

de staccatto ligado que praticou de maneira a causar inveja a qualquer mestre do 

"instrumento diab6lico". 

Execu9ao clara e precisa, com obediencia aos mais rigorosos preceitos da arte de tocar 

violino. Tinha-se a impressao de nos 4 dedos da sinistra estar vendo serelepes inquietos 

por sobre o bra9o da rabeca, brincando nas 4 cordas. Foi o que eu vi. 

Agora o que eu ouvi. Atacando o "Tempo de minueto", senti como estilete em brasa 

ferindo-me as trompas de Eustachio. A desafina9谷o estava fora de coment自rio. E de tal 

forma, durante toda a primeira parte do programa se conduziu o violinista Nissensohn. 

Quem foi ouvir violino, nao sei se agiientou at6 o fim. 

N乞o posso deixar sem reparo a atua戸o brilhantissima do professor Alceu Bocchino pela 

precisao dos acompanhamentos que foram irrepreensveis, tendo se revelado um inteiro 

artista do teclado. 
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185. 
11/03/1939 
Coluna De Arte 

Redator A Reda9ao (1?) 

Morreu Joao Barbosa, o admirvel esteta do sofrimento. 

Morreu o companheiro inesquecivel desde os primeiros dias de "A Gazeta", dias de 

luta, dias de quase des含nimo. 

Morreu o redator "De Arte". 

Um dia - e primeiro nmero de A Gazeta ainda nao havia circulado - portas adentro da 

reda9ao era grande a lufa lufa das organiza96es, tanto mais quando minguam os 

recursos econ6micos, prevalecendo apenas a inabalavel decisao de vencer. 豆  que a 

sombra amena de a rvore protetora preferramos os que ousadamente lan9avamos A 

Gazeta o infinito escampo da planicie a rida, a terra sfara de quem vive as multid6es 

insaciadas. 

Era a hora amarga das grandes prova96es: em - redor, o tremedal da politica partidhria, 

alucinadoramente agressiva e ma. 

Naquela hora ca6tica, a paixao costumava ferir o espirito de independencia de cada um, 

pela intensidade do seu fervor oposicionista. E n6s entendiamos e estimvamos a 

independencia de maneira muito diversa. Por isso, lutvamos, esquecidos pelos amigos, 

caluniados e incompreendidos pelos desafetos. 

Exatamente nesta hora - e como haveramos de esquec6-la - Joao Barbosa, afeitoa 

todas a grandes dores, cedo compreendeu a nossa dor e a nossa desola戸o e veio trazer- 

nos, emocionado, sincero, cheio de solicitude, o seu conforto e o seu auxilio 

desinteressado, posto que preciosissimo para n6s. E, desde aquele instante, juntos 

iniciamos a grande escalada na tarefa assaz dificil e ingente de fazer jornal, sofreando 

impetos, calcando desilus6es, amargando dissabores, mas, sobretudo, vencendo 

dificuldades. Foi nesse trato cotidiano, nessa convivencia de todo um lustro, que 

aprendemos admirar a grandeza daquela alma, sorrindo e ripostando com serenidade ao 

alanceio com que tanto o feriu o Destino. 

Artista, mais pelo arraigado amor a Arte em todas as suas manifesta96es do que 

propriamente pela dedica9ao a sua flauta magica, mal se sentara a banca de redator, 

Joao Barbosa criou como um imperativo, esta se9乞o, propondo-se, num meio como o 

nosso, a redigir - incrvel intento! - uma cr6nica diaria de arte. E ele, at6 que a mol6stia 

no o permitisse, soube faze-la como ningu6m, para o espontaneo e caloroso incentivo 

204 



dos verdadeiros artistas, fossem humildes e desconhecidos, e para o necessario fustigo 

dos que intrujaram a Arte fossem famosos e adulados. 

Durante quase 5 anos viveu conosco a vida de jornal, passa a passo, dia por dia. 

Morto o companheiro, vaga-se um lugar que nunca mais se preencher自  nesta casa. E 

com Joao Barbosa, o imut自vel amigo de boas e ms horas, De Arte tamb6m encerra sua 

esplendente trajet6ria. Sirva, assim, esta u ltima nota, este derradeiro De Arte, como um 

insopitdvel desafogo, com que todos choramos a sua perda.42 

42 Ver corrigenda na cr6nica seguinte, do dia 12/03/39 
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186. 
12/03/1939 
Coluna De Arte 
Redator A Reda9o 

Em a nota De Arte, que em nossa edi9ao anterior inserimos a respeito da morte de nosso 

pranteado redator Joao Barbosa, v自rios foram os erros que escaparam え  revisao. Alguns, 

por certo, o leitor jd facilmente corrigiu. Outros, todavia, tomaram ininteligvel a id6ia 

com a omissきo de trechos do original 

Somente esses丘  ltimos, apr69ame-nos em corrigir 

O quarto periodo deve ser lido assim: "Um dia - e o 1o nmero de A Gazeta ainda no 

havia circulado - portas adentro da reda9ao era grande a lufa lufa, com os muitos 

titubeios inevitaveis em todas as organiza96es embrionhrias", etc.. 

No final: "Sirva, assim, esta ltima nota, este derradeiro De Arte, como um insopit自vel 

desafogo a dor profunda com que todos choramos a sua perda."43 

43 Uma assinatura mensal da Gazeta em 39, em mar9o 5$000. E um ingresso da Cia de revistas Lyson 
Gaster, custavam: camarote - 1 50$000; cadeiras - 30$000 (para os seis espet自culos). As entradas avulsas 
eram: camarotes - 30$000; cadeiras - 6$000; e gerais - 2$000 por noite. 
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187. 
04/04/1939 
Coluna De Arte 
Redator Mimoso Ruiz 

Cr6nica n五o transcrita na i ntegra. 

Cia. Lyson Gaster 

Com o sainete "Felicidade 6 quase nada", seguido de um ato de variedades, com a 

denomina9ao "Lminas de ouro", fez Domingo a sua estria no Teatro Alvaro de 

Carvalho, a Cia. de revistas Lyson Gaster. Trata-se de um conjunto, talvez o mais 

numeroso que tenha pisado os palcos desta capital, o que representa, por este motivo, 

um gesto arrojado do seu empresrio Sr. Fernandes, dado o ser dificil comportar o 

Alvaro de Carvalho, devido a sua pequena iota9ao, a renda bastante para equilibrar o 

dispendio de um elenco to numeroso. Isso bastaria para que a Cia. Lyson Gaster fosse 

recebida pelo nosso publico, em mat6ria de arte, um dos mais exigentes das capitais do 

sul do pais, atestado evidente da nossa cultura e da nossa sentimentalidade. 

Dito isso, cabe-nos apreciar a noitada a que nos foi dado assistir, com a isen9ao e a 

imparcialidade que nas suas crticas costumava por o nosso saudoso companheiro de 

trabalho Joao Barbosa, cujo espirito tanto brilhou nas colunas deste jornal 

"Felicidade 6 quase nada" (...). Todavia, no seu desempenho, encontramos certos 

sen6es, certamente encaixados na estrutura da pe9a, transfigurando-a. assim 6 que, 

passando-se a a9ao na excentricidade caracteristica de um morro, vimos, de inicio, que 

alguns intrpretes, encarnando logicamente os personagens, exteriorizavam o seu 

pensamento na linguagem prpria do meio ambiente, para momentos depois se abrirem 

em tiradas filos6ficas, expressas em termos empolgados, os quais, muito embora 

deixassem de definir um pensamento racional, estavam fora da linguagem comum dos 

habitantes das favelas. Esta muta9ao repentina, tornando-se chocante,6 inconcebivel 

No desempenho, destacaram-se, em l。  lugar, o Sr. A. Viviani. (...) 

(...). 

Seguem-se aprecia96es individuais.A Sra. Lyson Gaster, faltou dar a deixa aos 

comparsas, deixando-os, por vezes, na mao. O apreciador, muito atento e, com 

conhecimento de causa, "cronicou" com relativa destreza 

(...). 
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O pianista Carlos Ostronoff, regente do "JRzz Band" mereceu, por sua vez, o apre9o do 

pblico que o vitoriou. Dominando o teclado arrancou frementes palmas, alis 

merecidas, pelo seu excepcional temperamento de artista. 

No conjunto houve falhas, que poderiam justificar acentuada crtica senao houvesse a 

atender, terem os elementos da Cia. desembarcado horas antes, ap6s uma viajem 

penosissima, devido aos temporais que assolaram a nossa costa e determinaram o atraso 

do navio. Isso,6 de presumir, nao podia ter deixado de influir poderosamente nao s6 nos 

int6rpretes, que nao sao de ferro, como ainda a montagem dos cenrios com os 

requisitos necessrios. 

Hoje subird a cena o sainete "Filhos" e a revista "Gato escondido". 
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188. 
05/04/1939 
CoんnaDeArte 
Redator Mimoso Ruiz 

Cr6nica n豆o transcrita na i ntegra. 

Cia. Lyson Gaster (Foto do Sr. D. Terras) 

N5o erramos quando dissemos serem as fathas observadas na premiere da Cia. Lyson 

Gaster 

Uma resultande do cansa9o dos seus componentes, por motivo da penosa viagem, 

acrescido da precipita9ao da montagem da pe9a que teve de ser feita de afogadilho. A 

segunda representaao confirmara a nossa asser9乞o. (...). 

O autor conta do que se trata a pe9a, qual 6 o enredo, fazendo algumas criticas que 

assim dizem: 

Essa mesma observa9ao estende-se a Sra. Lyson Gaster. Como dissemos, o seua 

vontade no pisar no palco, chega, por vezes, a faze-la esquecer do papel que esta 

encarnando. Isso aconteceu no momento em que contracenou com a Sra. Dalva Costa, 

para, enciumada, a invectivar. Olvidou nesta cena a Sra. Lyson Gaster, que a bailarina 

chic, de um "cabar" elegante, por mais encolerizada que esteja, jamais por自  a m乞o na 

cintura, gingando o corpo, nem arrega9ara as mangas como qualquer quitandeira 

estabelecida no morro da favela. 

(...). 

Na arte teatral, os gestos suplantam a dic9乞o, podendo definir por si s6, o valor do 

artista. 

Senao veja-se: 

Em uma entrevista concedida ao "Petit-Soir" de Paris pelo incomparvel Coquelin, ao 

apreciar o genio do grande ator portugues Ant6nio Pedro, declarou: 

"Para se reconhecer que Ant6nio Pedro 6 o maior ator contemporaneo, basta ver como 

ele, no coveiro de Hamlet, limpa o p6 dos sapatos..." 
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189.  
06/04/1939 
Coluna De Arte 
Redator Mimoso Ruiz 

Cr6nica nao transcrita na i ntegra. 

Cia. Lyson Gaster (foto da bailarina Lou) 

(...). 

A pe9a comentada 6 "Filhos" que segundo o cronista "6 uma pe9a, que n乞o podemos 
chamar propriamente de tese, tem, no entanto, um profundo cunho realista, com 
acentuado flego filos6fico". 

190.  
09/04/1939 
Coluna De Arte 
Redator Mimoso Ruiz 

Cia. Lyson Gaster (foto de A. Viviani) 

Cr6nica n豆o transcrita na i ntegra. A pe9a comentada 6 O Homem que ndo viveu" 

Diz o cronista: O Homem que ndo viveupl apega que a Cia. Lyson Gaster nos deu 
Quarta-feira ltima. Foram trs atos de um sentimentalismo empolgante, que o espfrito 
db Vianello たceu com rara戸licidade, estereotァando o realismo de um quadh) 
primoroso. 

'.J. 
Citando novamente o ator portugues (verificar se naquela cr6nica escrita por ele 
antes da morte de J. Barbosa, a cita頭o do p6 do sapato n議o se repete tal qual na 
cr6nica do dia 05/04), o cronista cita um jornal de Paris: 
肌'r col響ル切 d aquele que, como Hn万nioPedro, tem oPoder deりustar-se d ambos os 
炉neros. Neste caso est o Sr. Viviani. 
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191. 
11/04/1939 
（万んnaDeArte 
Redator Mimoso Ruiz 

Cr6nica n豆o transcrita na i ntegra 

Cia. Lyson Gaster (foto de Mary Wilms) 

3 foram as pe9as levadas a cena pela Cia. Lyson Gaster nos u ltimos dias: "Rancho 

fundo", "Garota das ruas" e "Sinfr6nio Alpiste e cia.", estah ltima em matine. "Rancho 

fundo" 6 uma pe9a de tese, que na u ltima cena atinge a expressao do sei significado. 

(...). 

Se refere a uma das pe9as (a segunda), como ligeira, sem margem para grande 

profundidade dramdtica). 
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192. 
28/11/1945 
Audi‘ガo de piano 
Redator Sebastio Vieira 

Para os que amam as belezas transcendentais da arte dos sons, para os que sabem do seu 

valor como elemento educacional, para os que reconhecem, enfim, que a sua eleva9o 

como arte inspiradora dos mais sublimes sentimentos, devemos grande parte da 

educa9乞o da nossa alma,6 gratssimo registrar ocorrencia como a de anteontem, em que 

nos foi dado a apreciar uma pl6iade de novos astros da arte pianistica, alguns ainda no 

limiar das primeiras letras, outros ja em franco desenvolvimento e em carreira propicia 

para a virtuosidade. 

D. Gilda Ligocki Lopes, a eximia professora e caprichosa no discernir valores musicais 

para o nosso encantamento e para a nossa sensibilidade auditiva, deu-nos mais uma das 

esplndidas apresenta96es de seus alunos, dessas apresenta96es que ja constituem, cada 

ano, uma surpresa, um enlevo espiritual. 

Os nmeros apresentados marchavam, numa escala ascendente, num paralelo muito 

elegante com os valores que ia apresentando no programa inteligentemente escolhido 

Assim, podiamos ouvir desde as pequeninas crian9as que soletravam, apenas, o ABC da 

arte do piano, at6 as "pr-virtuoses", alunas que nos deram Chopin, Liszt, Schubert, 

etc... 

(... breves impress6es individuais...)44 

44' 
乃  vanuo lemDrar que estas aprecia96es das apresenta96es de alunas de piano s言o anuais e sempre 

comentaaas. 
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Rela9豆o de Anexos 

1. Partituras diversas 

	

1.1 	VILLA-LOBOS, Heitor: P 'rafrente,6 Brasil (can9ao marcial 

a quatro vozes para coro feminino), Brasil (marcha - arranjo 

de Villa-Lobos), Alerta! (can9乞o a duas vozes - arranjo de 

Villa-Lobos), Soldadinhos (can9ao escolar para duas vozes - 

arranjo de Villa-Lobos), Hino d Vitria (coro a 1, 2, 3 e 4 

vozes a seco - letra de G. Capanema e msica de Villa-Lobos) 

e Saudacdo a Getlio Vargas (para 2, 3 e 4 vozes). 

	

1.2 	AREAO, Joao dos: Saudaぐdo d Jos Boiteux (Hino escolar) e 

Homenagem a Orestes Guimares (Hino escolar). 

	

1.3 	SOUSA, Alvaro: A voz da arte (trecho de sala para 

violoncelo, piano e pequena orquestra). Constam somente as 

partes destinadas ao obo6 e a cometina em Si bemol. 

2. Texto encontrado na Revista da Educa9豆o de 1936 - (jan/fey), pp. 38-40, 
intitulado O canto nas escolas. Publicado originalente na revista A 
Mscara de novembro de 1935. 

3. Texto encontrado no Relat6rio do Departamento de Educa頭o do Estado 

de Santa Catarina de 1938, pp. 393-5, intitulado O ensino da mllsica. 

4. Texto encontrado no Relat6rio do Departamento de Educa真o do Estado 

de Santa Catarina de 1939, pp. 513-4, intitulado O ensino da mllsica 

5. Texto encontrado no jornal O Estado (sexta-feira, 03/09/1935), intitulado 

A crianca, 勿dia da pdtria'e outros erros atuais... 
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ANEXO 1 

1.1 Partituras Villa-Lobos 

VILLA-LOBOS, Heitor. Saudado a Getlio Vargas (Heitor Villa-Lobos). Publicado 
em Canto Orfenico vol. I. Rio de Janeiro, 1940. 
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VILLA-LOBOS, Heitor. Brasil (marcha - arranjo de Villa-Lobos). Publicado em Canto 
Orfe6nico vol. II. Rio de Janeiro, 1951. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Brasil (marcha - arranjo de Villa-Lobos). Publicado em Canto 
Orfeemico vol. IL Rio de Janeiro, 1951. 
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VILLA-LOBOS, Heitor. Alerta! (can9きo dos escoteiros para coro a duas vozes - letra e 
melodia de B. Cellini e arranjo de Villa-Lobos). Publicado em Canto Orfe6nico vol. I. 

Rio de Janeiro, 1940. 
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VILLA-LOBOS, Heitor. Soldadinhos (can9ao escolar - poesia de Narbal Fontes, 
musica de Sylvio Salema e arranjo de Villa-Lobos). Publicado em Canto Orfe6nico vol. 

I. Rio de Janeiro, 1940. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Soldadinhos (canção escolar - poesia de Narbal Fontes, 
mUsica de Sylvio Salema e arranjo de Villa-Lobos). Publicado em Canto Orfeônico voL 

L Rio de Janeiro, 1940. 
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VILLA-LOBOS, Heitor. Hino d Vitria (coro a 1, 2, 3 e 4 vozes a seco - letra de 
Gustavo Capanema e msica de Villa-Lobos). Publicado em Canto Orfe6nico vol. II. 

Rio de Janeiro, 1951. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Hino a Vitória (coro a 1, 2, 3 e 4 vozes a seco - letra de 

Gustavo Capanema e música de Villa-Lobos). Publicado em Canto Orfeônico vol. IL 

Rio de Janeiro, 1951. 

P貞gina 1 de 2 Página 1 de 2 

響、、  

In◇良級妬ria ino a vithria 
(Cるro a t, ユ,3 尋 4マ◇ユOS a Seco) (C6ro t, 2, e irozeS a secc) 

' L'Ir4 g' 

GこSTAV O CA PAドE紙A 
' LtIra 

GUSTANO CAPANEMA 
篇““ロ ‘' 

H,vILLA・ LO8Os 
Ithrsica 4* 

H. VILLA-LOBOS 

てか  

r. 17 o. ea 	oø.br& 	do 
, 	ta 	os- te, 	pa.. tril 	quo 

fnno_do,_ Ho - ra 
ri - da, 	4o..1 . sas_ 

3 
1 - 

，  ’ ~ 
	

三  
fero lむ申 Yユー scr quと ccna 

、~ 
te to Iti 	'fa -SCr que coat a. I耳じr~mーー Cra' cerr-te- Crux. 

ぐてか‘ 
IMINIIIIIIIIIIIMINNIMIIIIIIM INININIIIIIII 

ire 	
finiiiiMil ammwasewe 

4.11.6 .1. 

	

gra - vs 	de guer.ra e a-fli -....... 

	

yi. das 	e 	nos - so 	a's. « 
4......._.= 

eia, , 
tad 

is 
Iii:o 

u 
e 

- 
- 

ni ..rios 
xis - te 

se -re - 	ea 	e 
ue_chutu la . cri _ 

lam ismaiwamm laa 

麟  

lマ  

I 

hっ 申 「ユ  「l一れ‘l d‘ 」u掌ー  ho 	ti-rts.1 	jus 

-.4 4 IIMINOMMNINIFIk 	 MILIIIIIIIIIIIMIIIIII:= 	  
110,11~1/1mdimmagiempir 

111111111111111Milik VilillielekolOWNHO 

i 
ti a. 	.. 	4a 	Po... 	d 	. 
(I 	- do 	Que 	tie 

-3 

ri' 

4 I 

coo_tra a nos_sa..ti .. ni 

	

, --- 	-. 
- p. 	por 	ti 	riC3-So 

	

- 	-.3 

- 
%. - 

au.— 
i) 

Com-pa.. 
or.- 

ー r7 p 

'i 一  C' 	va"Il、c, 	lo~ dD書 	Ie；数  ‘t,君 ”dロ  ti 	 Va. - mus 	to _ dos vem rue- do ,''r. ．ーーー  

にJ 	 子  

225 225 



議コーーーーにラこー  
、  

te一8re3 Paー「‘◇  le_gres P1 - 

一ー号～  .7 

“α“Po ね加a~I七ed' tarn- po da hon. ra. 	da 

~一＝、  

．ーーI 

ニでー Jュ ， 	ー .# 市〕な  
;  
	- 

7 

γ gゴ．‘ 

ニー一一――頭二二一 	ずマ二ー重プーぐ  てか 
霧~~審審  ‘ 鱗警編  

Tedas 

mono. 
WOW 	

.0.-"••• 
I .7 

.t‘ ー ‘i武  ria! 

' ' 

	L'’ 、  
'"1 ' マ  "‘t 

トー  -.-'.4 一  3二一i 	ニト  
' 	 fーま一瑠1苦驚篇一  	, 	1=告警 

ゾJ 	ザ 	 ニ  

fr 	----.'s • 4 	4 7 	4,,....4 

... 	, 
07 

．●‘ 	、  

＞ー  

マv ザ  
、～ユー 	、戸  

ニニ， “I'"‘一タ・  rg. ~ー二、・、  」J~ー  一、  ーー～、  

Pgina 2 de 2 Pigina 2 de 2 

~' 

=,00.o..N..g ..... ..... 

.... '''' 

- riai. Vi . to 
>? 

.. 	,. 
.1' t 4 r9 . 

« 

* 
i tia.! 	: : O ter - 

.«.-----«, 
.7 „ 

:-•.- 

.1-..rs---.,........,,, ..... , 

で＝加  

、＋  、、一  ー／  

wlr 倉6hhCh 
s Ruhms 
wir frõhlich 
s Ruhms 

i1 

ac‘塞  

、＋ rp 
C'"rユ  a 

3U，ユ‘‘尋． r！が一  

r 
Cootra 

3 tee 2rs op7r10. 

×ーコノ 篇  
I 	 ' 

、、～一  

F
111. ’芽  to, 

     

226 226 



VILLA-LOBOS, Heitor. Saudaぐdo a Getlio Vargas (Heitor Villa-Lobos). Publicado 
em Canto Orfe6nico vol. 1. Rio de Janeiro, 1940. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Saudação a Getillio Vargas (Heitor Villa-Lobos). Publicado 

em Canto Orfeeinico vol. L Rio de Janeiro, 1940. 
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難難  

1.2 Partituras Areo 

AREAO, Joao dos. Saudaぐdo d Jos' Boiteux (Hino escolar) ー  publicado na Revista de 

Educa頭o, ano I, n。  1, 1936 
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AREAO, Joao dos. Homenagem a Orestes Guimaraes (Hino escolar) - publicado na 
Revista de Educa戸o, ano I, n。  2, 1936. 
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1.3 Partitura Alvaro Souza 

SOUSA, Alvaro. A voz da arte (trecho de sala para violoncelo, piano e pequena 
orquestra) - Arquivo privado de Sueli Sepetiba Sousa (1933) 
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ANEXO 2 

Revista da Educa9ao 1 1936 - (jan/fey), pp. 38-40 

"O CANTO NAS ESCOLAS" 
(da revista "A M貞scara" de novembro de 1935) 

No caminho que conduz de Arnstado para Luleckia, um grupo de rapazes 

escoltados por alguns soldados da guarda nacional. Entre os escoltados, rapazes 

criminosos que eram destinados a cadeia da capital, contava-se o Fritz. Na pequena 

cidade nao havia quem nao conhecesse o Fritz. Ningu6m pronunciava ou ouvia 

pronunciar o nome dele sem um gesto de repulsa. Era to mau o Fritz? Quando crian9a, 

maltratava os animais, batia nos menores, desrespeitava os velhos. Crescendo, com ele 

cresceram as m自s qualidades que o caracterizavam desde os primeiros anos. Armava 

desordens, praticava roubos e at6 se dizia que tomara parte num assalto. As autoridades 

do lugar nao tiveram outro rem6dio senao envih-lo para a capital do estado para que o 

juiz de menores lhe desse o destino que, devido a sua ma conduta, merecia. Julgam que 

ia triste? Que lhe pungia o cora9ao deixar a triste mae, a terra natal? Pensam que lhe 

metia medo o castigo que lhe esperava? O degredo talvez? Nao! Ia radiante! Vinha pela 

encruzilhada um grupo de estudantes que marchavam ao som da can9ao por eles mesmo 

entoada. Diferen9a dos destinos! Uns iam para a escola, a caminho da luz... outros para 

o degredo: a morte civil. Numa certa altura tomaram, ambos os grupos, a mesma 

dire9ao. Os estudantes alegres... os deportados tristes え  exce9ao de Fritz. Ap6s alguns 

minutos de marcha, Fritz dirigiu o olhar para os estudantes, come9ou a prestar aten9aoa 

msica, e depopis de fixar a vista nos p6s dos rapazes, passou a acompanhar-lhes os 

movimentos. Obedecia a cadencia da marcha. O comandante do pequeno destacamento 

fixou-o interessado. Fato inacredit自vel! O Fritz obedecendo a alguma coisa! ... pensou 

ele. Insensivelmente, Fritz foi dirigindo os passos para o lado dos estudantes. Um 

soldado fez men9ao de querer cham-lo a ordem no que foi impedido pela ordem do 

comandante. Da a pouco eis o Fritz incorporado aos estudantes sem dar por tal 

Chegados a um posto onde a estrada se bifurcava e cada grupo devia tomar destino 
diverso. O Fritz continuava a marchar com os estudantes. O soldado quis de novo 

cham-lo no que de novo foi impedido. O comandante aproximou-se do soldado, 

segredou-lhe algumas palavras aos ouvidos e os grupos separaram-se. Fritz continuou a 

seguir os estudantes na marcha cantada. O comandante apertou as r6deas do cavalo, 

precedendo a estudantada. Ao chegar ao col6gio, os estudantes foram recebidos por um 
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homem, o professor, que lhes ordenou que seguissem para o salo de msica... Fritz 

seguiu... O mestre indicou-lhe uma carteira para a qual se dirigiu machinalmente 

estava absorto. Entoavam diversos hinos: o Nacional, o da Bandeira.., o Hino ao Sol 

Ap6s disciplinadamente, retiravam-se os estudantes. Fritz, que se tinha conservado 

sentado, estava im6vel e cabisbaixo. Chegou-se-lhe o professor e, batendo suavemente 

no ombro, chamou-o: Fritz! O infeliz levantou a cabe9a... chorava! 

Por que choras, meu filho? Perguntou o mestre 

- 	Porque despertei de um lindo sonho. 

- 	Que sonho Fritz? 

Sonhei que cantava! 

Gostarias de cantar? 
ー  

Foi s6 isso que sonhastes? 

Oh! Nao! Sonhei que era um desses estudantes. 

Querias ser um deles? 

- 	Oh! Se queria! Quando cantavam essas palavras que jamais compreendi 
referentes a p自tria, lembrei-me que deixei a kinha terra, a qual nunca mais verei! 

Quando cantavam o hino ao trabalho, senti um louco desejo de ser trabalhador, de fazer 

alguma coisa til a mim e aos outros.. .quando cantavam o hino ao sol, amei 

carinhosamente meu pais. Como sou desditoso. Que linda coisad cantar! Nao sei cantar 

e6 por isso que desconhe9o todos esses elevados sentimentos.., por isso nao admirei 

nunca essas lindas coisas.., a patria, o trabalho, o sol. Quando se falava em P自tria, ouvia 
dizer: "Ora, Patria.., essa corja de bandidos que a governam!" Quando minha mae me 

dizia: "Vai trabalhar, vagabundo!" Era sempre com gritos e improp6rios. Eu tinha um 

tio lavrador que levava sempre a dizer: "Raio de sol. Se hoje nao chove, o maldito me 

secar tudo!" Foi sempre assim! Agora, por6m, ouvindo essas palavras cantadas, foram 

outras para mim. Essas palavras ditas, com msica, causaram outro efeito na minh'alma 

Como sou desgra9ado, meu Deus! Por que tao tarde ouvi cantar? Que lindo sonho! 
Trabalhar! Honrar a p自tria! Louvar o sol do meu pas! E caiu solu9ando dolorosamente 

nos bra9os do professor. A msica redimira aquela alma! Chegado aquele 

acontecimento aos ouvidos do c6lebre estadista Bismark, este declarou o canto 

obrigatrio nas escolas. Pensara ele: se a msica salvou aquela alma pervertida, quantas 

almas em embriao nao mandar para o caminho do bem.., para a obedi6nciaa s belas 

palavras do suave mestre. Amae-vos uns aos outros 
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ANEXO 3 

Relat6rio do Departamento de Educa9ao do Estado de Santa Catarina - 1938 (20-16 

E.r. 1938 s/ caixa), pp. 393-5 

O ENSINO DA MtSICA 

Uma das disciplinas que se vinha tomando desinteressante nas nossas escolas era 

o ensino da msica. Calcada a sua processua9乞o nos velhos m6todos, n乞o despertava 
nos educandos a vontade de conhecer esta mat6ria que, apesar de estar em todos os 

programas, era relegada para um plano inferior 

Da sua utilidade n乞o 6 necesshrio enaltecer. Ruskin chega a adiantar que "no 
saber cantar devia ser tao desonroso como n乞o saber escrever" 

Joao Gomes Jnior diz que a msica 6 a linguagem mais prpria para exprimir 

os mais i ntimos sentimentos de alegria, de pesar, de melancolia, de sofrimento e de 

saudade. N6s adiantamos que6 o grande veiculo da nacionaliza9o 

Encarando o ensino da msica como o auxiliar poderoso da obra 

nacionalizadora, ora com tanto ardor desenvolvida no Estado, quisemos orientar esse 

ensino sob o duplo aspecto: instrutivo e educativo 

Como instrutivo, incentivamos os conhecimentos rudimentares da teoria da arte 

musical e a prtica correspondente; como educativo, o canto de hinos e can96es 

A organiza9ao de pequenos orfe6es contribuira para, de uma forma mais eficaz, 

darmos um desenvolvimento melhor a arte musical 

No s6 os cantos terをo uma execu9ao mais perfeita, como serao mais facilmente 
compreendidos. 

Para iniciar esta obra cujos resultados s6 obteremos dentro de alguns anos, 

organizamos o seguinte programa: 

1と旦旦匹  Respira9ao ritmica, can96es muito fceis, brinquedos e rodas infantis 

2 ano: Respira9ao rtmica, can96es fceis, c含nones a duas partes, Hinoa 
Bandeira. 

ano: Respira9ao rtmica, hinos oficiais, can96es a uma voz 
4 ー  ano: Respira9ao rtmica, hinos oficiais e particulares, can96es a duas vozes 

Atualmente o trabalho de orienta9ao estd circunscrito aos grupos escolares e 

cursos complementares e executado da seguinte forma 

0rIeao. orfeo. 
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O professor encarregado desse trabalho vai a cada estabelecimento e ai norteia o 

ensino por meio de aulas concretas nao s6 na classe inferior, isto 6 , o primeiro ano, 

como na superior (quarto ano), onde exp6e o processo adotado para o ensinamento da 

teoria e prtica musical, a fim de, no menor tempo, dar-se inicio a organiza9ao do 
orfeo. 

At6 a presente data foram visitados vinte e cinco estabelecimentos de ensino, 

sendo quinze grupos escolares e dez col6gios particulares 

Quero crer que com as medidas ora em prtica, teremos em breve colhido os 

primeiros frutos dessa campanha em prol do canto nacional 

E sob o aspecto associativo que os orfe6es  sero  organizados. Neles tomaro 

parte os alunos que se manifestarem com a necessaria voca9ao, nao ficando, entretanto, 

os demais isentos da sua freqencia, conforme preceitua o disposto no decreto 
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ANEXO 4 

Relat6rio do Departamento de Educa9乞o do Estado de Santa Catarina - 1939 (20-16 
E・ r・ 1939 s/ caixa) pp. 5 13-4. 

O ENSINO DA MtSICA 

A distinta maestrina Cei9ao de Barros Barretos escreve no seu livro "Coro 

Orfeo", o seguinte: "Cantar, repetindo mecanicamente, nao 6 o fim do canto orfe6nico 

O fim ser cantar mais e melhor, sentindo o que se canta. Por isso o ensino do canto 

deve levar o aluno a desejar por si mesmo, maiores conhecimentos em msica e em 

cultura geral, com o que resultem modifica96es de atitudes que demonstrem realmente 

que ele aprendeu alguma cousa de novo". Com a perspectiva de completar a educa9o 

em sua parte elementar, temos procurado transformar o curso de canto em nossas 
escolas. N谷o seria possivel, nem mesmo desejamos, por meio brusco, infringir uma 
modifica9谷o no velho princpio que veiu norteando o ensino do canto. Come9ando pelos 

estabelecimentos maiores, grupos escolares e cursos complementares, j自  levamos a 
organiza9ao que pretendemos, sendo ainda muito pequeno o resultado colhido. Para 

uma divulga9ao mais ampla da orienta9ao dessa disciplina, esth em elabora9ao um 

fasciculo contendo as no96es minimas que desejamos ensinadas. Se nao nos faltares os 

meios para levarmos adiante essa iniciativa, com o mesmo ardor jh evidenciado 

avan9aremos, fatalmente, mais um passo na conquista de tao importante 

empreendimento. No decorrer do ano passado, foram visitados cinquenta e trs 

estabelecimentos de ensino com o intuito exclusivo de ser orientado o ensino do canto e 

a organiza9ao do orfeo. Nesse nmero de estabelecimentos esto incluidos dezoito 

particulares que, de bom grado, prometeram enviar esforos no sentido de nortearem o 

ensino pelo processo exposto. Al6m de a msica ser um recreio para o esprito, o seu 
desenvolvimento toma-se necess自rio como auxiliar da nacionaliza9ao, obra essa to 

ativamente focalizada e que precisa ser continuada at6 atingir o objetivo final. Somos de 

opiniao que, dada a importncia dessa disciplina, deviamos formar, tal qual se fez com a 

educa9ao fisica, uma subdiretoria encarregada de levar avante o ensino do canto em 
nossas escolas." 
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ANEXO 5 

Jornal O Estado (6a feira, 03 de setembro de 1935) 

A CRIANcA, O 'DIA DA P TRIA' E OUTROS ERROS ATUAIS... 

Preparando-se para comemorar no S自bado, o 'Dia da P自tria', as crian9as e 

jovens de nossas escolas se vem reunindo, cada manha, no Parque Desportivo do 

Quartel da For9a Publica, onde, acompanhados pela respectiva banda, exercitam os 

hinos que tero de ser cantados na prxima solenidade 

A nosso ver, essa festa, longe de dar aos nossos espiritos infantis, eletrizantes 
entusiasmos 丘  nicos, s6 servir para lhes inspirar convic9ao de que nosso patriotismo 

6 puro arranjo de fachada para exibi96es de encomenda 

Jh no ano passado foi a mesma coisa. Nas v6speras do "Dia da Patria", 

come9aram as crian9as a ensaiar os hinos, em grande conjunto coral ao som de uma 
banda e sob uma丘  nica batuta. 

Queria-se obter em quatro ou cinco dias, o que deve ser fruto de frequentes 

exercicios, alids, s6 completamente coroados de e xito quando realizados por autenticos 

orfe6es. O resultado foi o que vimos: ora a msica a correr atras das vozes infantis, que 

batiam compasso mais presto, ora estas retardando-se demais, para que aquela as 

alcan9asse - de modo que o descompasso teria servido de galhofa, se o ato no 

merecesse respeito e se nきo visse que afinal as crian9as nao podiam ser inculpadas do 

fiasco. Temos quase certeza de que, este ano, os mesmos graves defeitos se verificaro, 

porquanto faz apenas trs ou quatro dias que os ensaios corais se esto realizando, 

fatalmente com o mesmo atropelo e a mesma falta de t6cnica de sempre 

E por que motivo esta fest nao impressionar profundamente os pequeninos 

brasileiros? Por fato: - Porque sentem que os governantes s6 se lembram da P自tria e do 
seu "Dia" quando ele est自 a s postas 10 calend自rio; e, entdo, toca a mand自-los ensaiar, 
galope e destrambelhadamente・  este ou aquele hino, que devera ser garganteado, sem 

emo9ao, em pra9a publica; como se isso bastasse para tornar algudm mais patriota do 
que6 .6.6.6 ou do que n乞o6 , e como se a P自tria se pagasse de tais exibi96es arranjadasa 

ultima hora, passada a qual a vida retoma o velho ritmo entorpecente, dando apenas 

margem a indecentissima sarrabulhada em que se avezaram (sic) os histri6es da politica 
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Ademais, veja como sao tratados os escolares. Pertencendo, em sua maioria, s 

escolas estaduais, por serem filhos de pobres, nao se lhes fornece elas um prato de sopa, 

um copo de leite ou, sequer, um p乞o. Assim, s谷o desolados da classe e lavados para o 
Quartel da For9a P丘blica, em cujo campo esportivo ficam longo tempo, de p6, 

imobilizados, ao sol, remoendo o ensaio dos hinos exigidos. O resultado 6 o 

enervamento, o t6dio, a fadiga e, como ja aconteceu, a ocorrencia de v自rios casos de 
sincope. O governo n含o pode decretar o que o aluno deve fazer; precisa, antes de tudo, 

saber o que o h ltimo pode fazer. E esta a li9ao da pedagogia experimental. Claro 6 que 

nos referimos a fadiga em face das condi96es de fazer, embora pud6ssemos considerar, 

aparte, mas com importncia igual, o fator - idade. De feito, Gilbert e Ebbinghaus, ap6s 

acuradas observa96es, acabaram 'por estabelecer que a maior ou menor resistenciaa 

fadiga depende da idade. O primeiro achou que aos oito anos, aos 13-15 e aos dezesseis, 

por ocasio das crises de crescimento,6 que o poder de resist6ncia diminui, O segundo 

verificou tamb6m que as crian9as mais novas se fadigam mais depressa do que as de 
maior idade. 

Mas... perdoem-nos os leitores. Esta nota est自  ficando sobreposse [sic] erudita, 
quando o que desej自vamos era demonstrar que civismo nao se faz a toque de caixa, 

esquecendo-se a tarefa no dia seguinte, e 6 imperdoavel arrastar a isso as criancinhas 
sem as necess自rias cautelas mais rudimentares na ciencia moderna da educa9o 
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