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maestro Eugene Cools, ex-catedrático do Conservatório de Paris, pertence à firma 
Editions Max Eschig, compradora rla propriedade comercial das «Suas» obras. E a voz 
do povo é a voz de Deus ! ... 

O que garantimos é que o grande maestro Adalberto de Carvalho e o notável 
m aestro Assis Republicano também são autores de aproveitamentos da «au:oria» do 
S r . Vila Lôbos ! ... 

LAURA DE FIGUEIREDO. 

(Do grande vespertino carioca «Vanguarda», do Rio de Janeiro, de 20-7-1954). 

QUANDO O SR. VILA LôBOS FAtA 
A VERDADE?! ..• 

O Sr. Heitor Vila Lôbos, de volta de um passeio de 7 meses pelos Estados 
Unidos e pela Europa, acompanhado da Sra. Arminda Neves d'Almeida, ambos fun
cionários públicos do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e licenciarlos com 
os seus vencimentos integrais, declarou a um matutino carioca que as suas novas 
composições foram recebidas, com restrições, na Europa. E, nêsse mesmo dia, decla
rava a um vespertino, o contrário - A consagração da «SUS» obra, ron Paris ! ... 

Confessa, surpreendentemente, que não faz outra coisa senão reproduzir traba
lhos de autores conhe'cidos e de autores desconhecidos ... a fim de focalizar o am
biente bra.sileiro, por Ser Incapaz de focalizar, êle mesmo, êsse ambiente. 

Afirma, também, que o «semo «Chôro n.0 1» é de Sátira Bilhar; que o «seu» 
«Chôro n.o 8» é o tango «Turuna» de Ernesto Nazareth.; e que o «sew> «Chôro n.o 10» 
é a célebre canção «Rasga o coração» de Catullo da Paixão Cearense e Anacleto de 
Medeiros . 

E depois se desdiz, declarando que jamais se féz passar por autor dos trabalhos 
alheios. Mais adiante, volta a declarar que «trabalhou» apenas a 1• e a 2• partes 
de «Rasga o coração» de Catullo e Anacleto de Medeiros... quando esta famosa 
canção possui sõmente três partes ! ... 

O Código Civil Brasileiro proíbe taxativamente qualquer aproveita;mento desauto
rizado, no seu artigo 663: 

«Ninguém pode reproduzir obra, que ainda não tenha caido no domínio comum, 
a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem p·ermíssão do autor ou seu 
representante». 

Ademais, o Sr. Vila Lôbos pretende justificar essa sua prática reprovável, atri
buindo-a, também, aos grandes compositores de outros países, aesquecemdo-se» que 
em época remot!sslma não havia p. Legislação Internacional sôbre o assunto. Mas 
havia probidade profissional e os aproveitadores de músicas alheias mencionavam 
os nomes dos seus autores, quando conhecidos, e os títulos das obras, quando ie 
autores desconhecidos. Hoje, passados séculos, todos nós sabemos quais as melodias 
da autoria dêsses aproveitadores. 

O mais ridículo da sua entrevista é quando o Sr. Vila Lôbos revela a infanti
lidade da sua argumentação, asseverando que o «seu» «Chôro n. 0 6» é a reprodução 
dos cantos do bem-te-vi, da araponga, do azulão, do uirapuru e de tantos e tantos 
outros pássaros brasileiros e que êstes pássaros estariam na mesma obrigação de 
processá-lo pela mesma omissão, que fêz, dos seus nomes. 

Sr. Vila Lôbos, o sr. «vôa» sôbre o património artistico dos outros, mas não 
é passarinho, é lôbo ... 

E se o Sr. fôsse pássaro, seria punido pelos pássaros, a exemplo do que faz o 
joão-de-barro, que tapa a porta do seu ninho, quando encontra lá dentro algum peri
quito (que no caso seria o senhor) comendo os seus ovos ! ... 

Mas como o senhor não é pássaro, está sendo processado no Juizo de Direito da 
4• Vara Clvel, por ter aproveitado desaut or izadament e e vendido i!icitamen• e <<Rasga 
o coração» de Catullo e Anacleto de Medeiros, <<Cabôca di Caxangá», de Catullo e 
«Tu passaste por êste jardim» de Catullo e Alfredo Dutra, por essa gloriosa Justiça 
Brasileira, que o Sr. caluniosamente diz <mão ser mais cega» e, sim, «hemiplégica». 

LAURA DE FIGUEIREDO. 

(Do grande vespertino carioca «Vanguarda», d'o Rio de Janeiro, de 21-7-1954). 

VILA LôBOS EM PEDACIN·HOS ... 
Certa vez, em São Paulo, o concertista da orquestra ganhou uma aposta de que 

t ocaria o H ino Nacional inteiro durante a execução de uma peça qualquer, sem que 
.o Vila se apercebesse ... 

MARIO DE ANDRADE. 

Vila Lôbos não pode ser considerado um bom intérprete, nem da sua própria 
_.música. Foi apreciado executante do ceio, na mocidade, mas hoje falta-lhe a prá

t ica. Batuca razoàvelmente o piano e conhece bem a mecânica da maioria dos ins
t rumentos. Como regente, ainda :não se fêz notar. 

VASCO MARIZ. 

Arranjadores, pessoas que nada fazem senào ajuntar peças já conhecidas da 
m úsica universal ou compô r «pasticheS>> ou imitações dessas mesmas músicas. 

WALTER GIESEKING. 
(Um dos maiores pianistas do mundo 

cor..tem porâneo J. 

Vila Lôbos é o grileiro n. 0 1 da música na·cional. 

AGRIPPINO GRIECO. 

* 

Vila Lôbos é um talento-fêmea. Ou alguém o fecunda ou nada produz. 

GONDIN DA FONSECA. 

Vila Lôbos, ouvido por Francisco de Assis Barbosa, comparou-se ao Cristo ào 
. Corcovado. Gastq_u, diversas vêzes, um «em> que êle qesejaria em caixa alta e em tinta 
vermelha. Fazer arranjos musicais e elogiar-se é néle uma espécie de transpiração 
contínua. E' dos tais que, segundo os franceses, incendiariam todo um quarterão 
para fritar a sua. «Omelette». 

Se lhe falam em Toscanini e outros que não o apreciam, solta gritos estridentes 
de índio atacando um acampamento de brancos. Diz que Beethoven e Wagner não 
lhe interessam e que admira o general Rondon e o Sr. Roquette P into (como se Vila 
Lôbos pudesse admirar alguém, a não ser o próprio Vila Lôbos ... ) 

Sempre a espalhar armadilhas de sons para os basbaques que o amam, Heitor 
passou agora a Orfeu de missa campal, fazendo da arte o complemento dos sermões 
de Don Aquino. Seu «Morno precoce», já chegou à caducidade. 

lilsse carioca, que desfruta de uma publicidade superior à dos produtos marca 
Peixe, está sendo o mutilador do gôsto do.s pobres rapazes que o seguem. Certa vez 
.meteu-se a reger Bach e foi uma tragicomedia. Sugeriram até ser necessário em 
casos tais convidar Camargo Guarnieri e Francisco Mignone a-fim-de o auxiliarem 
formando com êle uma regência trina semelhante à de Lima e Silva, Costa Carvalho 
e Braulio Muniz nos tempos do Império ... 

AGRIPPINO GRIECO. 
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1 • • • êsse a~tista (Vila Lôbos) que não pode ser compreendido pelos músic'ns pela, 
simples razão de que êle próprio não se compreende, no delírio de sua febre de pro
dução. Sem meditar o que escreve, sem obdiência a qualquer principio, mesmo 
arbitrário, as suas composições apresentam-se cheias de incoerências, de cacoforuas · 
musicais, verdadeiras aglomerações de notas sempre com o mesmo resultaria, que é 
dar a sensação de que a sua orquestra está afinando de instrumento e que cada 
professor improvisa uma maluquice qualquer. Muito moço ainda, tem o Sr. Vila 
Lôbos produzido mais do que qualquer verdadeiro e ativo compositor nq fim da vida . 
O que êle quer é encher papel de música sem saber, talvez, qual seja o número 
exato das suas composições, que devem ser calculadas pelo pêso do papel consumido, 
às toneladas, sem uma única página destinada a sair do turbilhão da vulgaridade. (1 ) 
A sua divisa não é «pouco e bom» mas sim «muito ainda que nada preste>>. O público 
aplaudiu o «Ave ! Libertas», de Miguez, e com certeza não compreendeu a «Dansa 
Frenética>> de Vila Lôbos, t a lvez por estar errado o titulo, que deveria ser - «Dansa 
de São Guidm> (coréia) com uma nota explicativa que dissesse: - para ser exe
cutado por músicos epiléticos e ouvida por paranóicos. Em regra as suas compo
sições não têm nem pés nem cabeça, são amontoados de notas que chocalham cana
lhamente como se' todos os músicos da orquestra, atacados de loucura, tocassem 
pela primeira vez aquêles instrumentos, que se transformam em mãos doidas, em 
guizos, berros e latidos . 

OSCAR GUANABARINO. 

Lembro-me que tinha de tocar a «Fiandeira», de Vila Lôbos, entre muitas 
outras coisas . Dias antes executara essa peça, que era a mais recente do meu que
rido amigo, em casa do Prof. Luiz Chiaffarelli, para um grupo de discípulas suas 
e convidados. Vila Lôbos estava presente. Quando eu acabei, êle se levantou, de 
olhos arregalados e declarou energicamente no meio da sala que aquilo que eu tocara 
não era dêle. (2) Foi um sucesso . Expliquei, então, aos ouvintes que o autor exigia, 
durante a peça, e principalmente no final, um pedal contínuo que me parecia insn
portàvelmente cacofônico , Chiaffarelli pediu «biS>> para a :Fiandeira», com o pedal 
do autor. Fiz a vontade ao velho Mestre. E todos pareceram muito contentes com 
a cacofol)ia, inclusive Vila Lôbos, que me abraçou entusiamado. Só quem não gostou. 
foi Chiaffarelli. Tomou-me a um canto e me aconselhou« - «Use o pedal como da 
primeira vez; o Vila não é pianista; você é quBm está com a razão.» Pois bem. 
quando, no meio da perturbação em que eu estava, pelos incidentes daquela noite 
fatídica, chegoU: o momento da «Fiandeira»; fiquei sem saber o que devia fazer. 
Com pedal ou sem pedal ? Vila Lôbos ou Chiaffarelli ? Seguindo o conselho do Mestre 
acatado podia provocar um protesto do autor, e desta vez diante de um público 
já meio zangado . Ataquei a peça litigiosa em plena turbação de sentidos. E reduzí-a, 
à quarta parte, porque me perdi no meio, e me achei, sem saber como, na última 
página. O auditório gostou daquela peça tão viva, tão extravagante, e ... tão cur
tinha. Por isso aplaudiu muito, não dando tempo a Vila Lôbos de pr@testar. Chiaffa
relli depois me felicitou por eu ter encontrado a fórmula exata de resolver o pro
blema. Além de Mestre admirável da arte pianistica, era Chiaffarelli sutilissimo liD.a,. 
arte da ironia ... 

ERNANI BRAGA. 

* f.; * 

Em matéria de música eu sou como o Vila Lôbos: - não entendo nada ! 

AGRIPPINO GRIECO. 

(1) Esta verdade, após dezenas de anos, foi confirmada recentemente, com a; 
vaia estrondosa que o Sr. Vila Lõbos recebeu no mais famoso teatro õo mundo, o 
Scala, de Milão. E a crítica italiana foi unânime em demonstrar oue o Sr. Vila. 
Lôbos é tão «grande» regente quanto compositor, quando em ambas as coisas 
êle é medíocre. Por êste fato é que o Sr. Vila Lôbos tem horror à palavra medíocre ... 

Também na Grécia o Sr. Vila Lôbos foi mal sucedido. 

(2) Desta vez Vila Lõbos falou a verdade! ... 

'• 

AS "CRIAÇÕES" DO SR. VILA LôBOS~·· 
O Sr. Heitor Vila Lôbos vendeu à «Casa Arthur Napoleão», em 1920, maJs 

de 100 obras ... e em 1935 tornou a vender essas mesmas obras às Editions Max 
Eschig, de Paris, e a Edward B. Marks Music Corporation, de Nova York ! ... 

Gravou nos Estados Unidos, em disco «Colúmbia» «Masterworks», X 249-4, 
n• 71.657, com o seu nome, «Sino da Aldeia>>, do português Antônio Correia de 
Oliveira ! ... 

Gravou nos Estados Unidos, em disco «Colúmbia>> «Masterworks», X 249-3, 
n• 71.657-D, con~ o seu nome, «Canção do Carreiro», do embaixador Ribeiro Couto, 
da Academia Brasileira de Letras ! ... 

Gravou nos Es'l:ados Unidos, em disco «Colúmbia>> «Masterworks», X 149-2, 
n9 71.656-D, com o seu nome, «Abril», do embaixador Ribeiro do Couto, da Academia 
Brasileira de Letras ! ... 

Gravou nos Estados Unidos, em disco «Columbia» «Maesterworks>>, X 249-4, 
n.<> 71.657-D, com o seu tnome «Desejos», de Guilherme de Almeida, da Acadern1a Bra
sileira de Letras ! ... 

Gravou na Califórnia, em disco «Capital», n.0 L-8.043, com o seu no-me, «Chôro 
n.0 10>>, (Rasga o Coração), de Catullo da Paixão Cearense e Anacleto de Me
deiros ! ... 

Harmonizou desautorizadamente, editou gràficament e e vendeu ilicitamente às 
Editions Max Eschig, de Paris, «Cabôca di Caxangá», de Catullo da Paixão Cea
rense ! ... 

Harmonizou desautorizadamente, editou gràficamente e vendeu ilicitamente às 
Editions Max Eschig, de Paris, «Tu passaste por êste jardim>>, de Catulio da PaJxão 
Cearense e Alfredo Dutra ! ... 

Editou gràficamente, com o seu nome, e vendeu ilicitamente às Editions Max 
Eschig, de Paris, <<Rasga o Coração», de Catullo da Paixão Cearen.se e Anacleto de 
Medeiros ! .. . 

Editou gràficarnente, com o seu nome, «Chqro n. 0 8» (Turuna), de Ernesto Na
zareth, e vendeu ilicitâmente às Editions Max Eschig, de Paris ! ... 

Consultada a Escola-Padrão, a gloriosa Escola Nacional de Música da Universi
dade do Brasil, esta emitiu seu Parecer Técnico através de cinco dos seus mais 
notáveis professores catedráticos, os insignes maestros-compositores Antônio Silva, 
vice-diretor; Raphael Baptista, Octavio Maul, Domingos Raimundo e José Siqueira, 
relator, declarando, por unanimidade, que no «ChOro n .0 10», sub-intitulado «Rasga 
o coração», de Vila Lôbos, editado gràficamente em Paris, em 1928, pelas Editions 
Max Eschig, enccmtram-se da página 59 à 80 e, mais, da página 82 à 89, a letra e a 
música das 1• e 2• partes, integrais, .de <<Rasga ·o coração» de Catullo da Paixão 
Cearense e Anacleto de Medeiros . 

Que o tema e as palavras de <<Cabõca di Caxangá», harmonizada por H . Vila 
Lôbos e editada pelas Editions Max Eschig, de Paris, são, como na própria parti
tura indica, da autoria de Catullo da Paixão Cearense. 

Que a melodia e as palavras contidas em «Tu pass~ste por êste jardim>>, harmo
nizada por H. Vila Lôbos e editada pelas Editions Max Eschig, de Paris, são, c·omo 
se lê na própria partitura, da autoria de Catullo da Paixão Cearense e Alfredo Dutra . 

Existiu, aqui, um cavalheiro inteligente e culto, rico e falante, que fazia, como 
ninguém, criticas maravilhosas lil.e pintura e que também se dizia pintor ... mas que 
nunca foi visto pintando ! Esse cavalheiro era Virg!lio Mauricio. Vivia quase o 
ano todo em Paris, ·onde «pintava>> os «SeUS» quadros famosos . Foi o único «pintor» 
brasileiro «hors concours» e medalha de ouro do Salão Oficial de Paris e que con
seguiu vender vários dos «seus>> quadros a Museus célebres da Cidade Luz. E toi 
assim que um pseudo pintor brasileiro venceu no estrangeiro ! ... 

«0 Sl'. Heitor Vila Lôbos é o Virgílio 1\la.uriclo da música brasileira». 
O Itamaratí é o órgão divulgador da nossa música, no estrangeiro. Entreta!lto, 

o mai@r gênio Urico de tôdas as Américas, em todos os tempos, o imortal Carlos 
Gomes, é criminosamente esquecido pelo Itamarati, que propaga, apenas, o Sr . Heitor 
Vila Lõbos, «autor» de «Cai, cai, balão», «Eu fui no Tororó», «0 crav~ brigou com 
a rosa», «A maré enchem>, «0 polichinelo», «As· serestas>>, «Üs chõros», «AS baquianas», 
cVamos, maninha», «Carneirlnho, carneirãm>, «A canoa Virou», «Nesta rua, nesta rua, 
tem um bosque>>, «Teresinha de Jesus», «Senhora dona Sancha», «Passa, ·passa, ga
vião», «Xó, xó, passarinhO>>, «A lenda do caboclo», e multas e muitas outras composi
ções de autores desconhecidos . .. e de autores conhecidos ! 

São, estas, pois, algumas das «criações» do Sr. Vila Lõbos ! . .. 
E' voz do povo que o autor dos aproveitamentos da «autoria>> do Sr. Vila Lôbos 

era a sua legítima espôsa, a insigne maestrina Lucilia Vila Lõbos e depois o notável 
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