COISAS OA CIDADE
't'M ARTISTA. BRASILEIRO

Conversll.\"n-ee ha. dla.s, numa
roda., sobre o rctrahimento da
nossa alta sodedadil quanto a
festas Intellectuaes & ooncertos, - quando um dos Interlocutorps observou:
- A mediocridade lntetlectual
e artlstica da noE'Sa sociedade
- do nosso escol &oclal, como
"rllzpm as tolhas, - revela-l!'8
ainda por outro racto:- nune"
"e viu uma dessas famlllas rlCIU> ou nh:lstadas abrir os "enl
~alõea para um grande artista
nosso oU estran!Vlro_ Snube-se,
DOr aea.80, que Magdalena Tag-llaferro, a nossa grande pianista, tenha aqui t?cado em a!,-'lm sa'ão particular? E Souza
Llm;r-E Rublnsteln? E Brallo ..."'!<y? E Antonletta Rudltp?
E Guiomar
Novaes? El Pery
Machado?, .,

- Com eUI'lto. n!l.o ba em S.
Paulo eSse costume.
- Não !'la, e essa falta aO a.. pile contra o bom gosto das
n"'~S:lS famllinll que ~e prezam
d~ d!stlnt'tas e ricas. Entretanto, Souza Lima e !úa~dalena Tau-Iiaterro tocam nos salões di>
famlllas parlzlenses; Os argentinos opulentos da avenida Atv~ar, em Dupnoa Alree. convlilurn sempre para audic;õl's de
I:randes artistas as fam!llap de
"'.as relac:lles. E' um melo dos
rlcol! 10" deleitarem e dC'tC'ltarEm os amigos, auxiliando e epUmulando. no me"'mo tempo, 09
li. tI~t s de valor. E depois, como estes percorrem o mundo,
rerolhendo Impressões, ê a maneira. de lhes dar a conhecer a
,-(da social no que ella tem de
mo.ls Intimo e precioso, que
li. famlllll.

_

Mas ai!' tamlllas ricas de
S. Paulo - acudiu outro - nll.n
se preoccupam com es~as colsos_ De artistas, s6 mcreCl"m
,"teresse para a .alta roda. pauIlEtana, OE' do clnema. •• ,
Ora, qll!z o acaso que, na
me~ma noite.
asslsttssemol a
um concerto Interes~!lntlsslmo,
numa ree-Idencla particular. De
r~mi1la abastada? - Longe disso. A sala fte visitas nAo tem
mobllarlo a Lulz XV, nem tapetes car!sslmos - mas, assim
modeeta., vale mais,
em bom
fOsto e dlstJncc;ll.Q. que multol
qH\e. dourados: ê uma verd deiTa galeria 4e arte, eortl telall' llum&r'08a8 e PTec!ostsslmas,
reunlda.t!'
pacientemente, amorotlamente, por am verdadeiro I
conhecedor como ba poucos entre nOs. E depoÜl, a dlstlncel.o
e tldalgullL tlto .lmple9 e deilIretent!1oea doe donOI da casa.
a s'mp\1cldade e o eDcanto da.
vlsltnl lIuzeram logo
111tl'U~
lIerteltamente A vontade.
- Ohl ê o sen"orl foI-no. dl-Zf\Ddo 4 porta a anravel dona
da casa. Entre ti "nlu, ouvir
comnolOt"o o Nazareth",
_ Nazaretbl Quem n ...
_
Um compositor brasileiro.
e de muslt'aI para plano. =uIICaB admlra.vels •••
Estava :fA ao lI!ano
composItor. Contlnuou a tocar sem SII
oerturbar com a nossa c!'lE'gada,
al\6.s discreta. Musica slmoles e
o II til\ora, bêln longe da nropal!
corrIqueira qu"l geralmE'nte marca
os paseol aos
dRT!sarlnnB. lo'lndo otAn!\,o -Brl'l elro", se nl\o nOs enganamos - Nazare:tb teve logo rendida a alSlstenC111.. Tambem, a

°

°

dnnsarlna de 1860 II'B
Vlenna
valllas de
en('antava com as
Strauss, que, ainda ha pouco,
por OCC881110 do centenarlo do
-rei da vnl!!:1", eram por um
critIco conslder'ldas. como verdad(>lrRq obra~ de artA. "BatuQue·', "TuTUn;t",
-Tenebroso·',
"Nenê- ~i\o outras tantas P4tquenas obras de arte de nauslca E'ssenclalmente, fundam!'."t/'
bra~l1elra.,
ora
cadpnclnd:1 e
I(>ntl, ora vIva e ligeira, mil'"
~etnpre
ra~"'l.da de languld€'z
() docura, e tlio agrada\'el de
dansar t'orno d" ouvir. -A'l'lnhl'l-Ke ,cavaquinho", por exrmplo,
é um cip!s(>!! a('hados felizes qu.
darIam celebridade mund\i11 a
um artista qUe D1!.o fo ..1!'e brasileiro
como
Nazaretb, mas
norte-americano por exemplo ••
- E sabo que tiOs Estado"
Unidos jâ se
tocam Os leUI
tangoe? dl!<~e alguem ao pIanista. Sei qUe um viajante brasileiro deu a als-umas orcheRtrlls amprlrll ~R9 varlol! tanJCo~
seu~, e, a esta hora 08 "jazzband" de No'-a Yorlt jA. adapta~am anl! I!'eUS Instrument s o
"Apanhl'I-~,ca"aqulnbo" ou o
.. Batuque .....
Nazaretb ouvia BorMnda, oUvIa com certa dlrrtculdade, a!l
mll.08 em concha no ouvleo, II
toda a sua
physlonomla era
contentamento II gratldilo. Viera passar tI-es dias em S. Paulo,
('om o seu amigo Jaclntho Silva. e ba tros mezes que aqui
ept!, Ndeado de sympathll1 e
apreco. E eausa. pasmo saber
que este artista de talento tllo
espolltaIleO j~ precisou vender
o tango -Bambino" por c~en
ta mIl rêls, .. - P.
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