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destAque do mês

um pAcote obrigAtÓrio com
obrAs de villA-lobos 

Quando o Carlão da Visom enviou-me um e-mail pedindo se eu 

poderia divulgar um pacote que ele havia acabado de concluir, não 

fazia ideia da preciosidade que estava para receber! Por diversas 

vezes a Visom enviou-me discos que surpreenderam pela qualidade 

artística e técnica, mas algo da magnitude desse pacote contendo a 

Integral dos Quartetos de Cordas, gravado e filmado em alta definição 

(Blu-ray), e o CD e DVD com a obra para violoncelo e piano, ultra-

passou qualquer expectativa! Mas as surpresas não param no es-

mero e profissionalismo de todos os envolvidos (músicos e técnicos), 

pois o preciosismo e levantamento de informações contidas nos en-

cartes possibilitam ao consumidor situar-se e entender a genialidade 

de Villa-Lobos, e como ele foi tratado como um compositor contro-

verso em seu próprio País. Um exemplo notório é a carta de Mário 

de Andrade, enviada a Manuel Bandeira, descrevendo um recital 

que Villa-Lobos apresentou em 12 de dezembro de 1930, em que 

ele descreve o compositor com desdém, dizendo: ‘seu recital para 

violoncelo tinha sido uma coisa medonha, dolorosa e ridícula. Uma 

desafinação dos diabos e uma prodigiosa falta de técnica e moleza 

de execução!’ Já João de Souza Lima, pianista que o acompanhou 

em uma excursão pelo interior paulista nesse mesmo período, rela-

tou: ‘por falar em violoncelo, quero lembrar aqui da arte violoncelista 

de Villa-Lobos com galhardia, com perfeita afinação e com tanto 

virtuosismo!’ Em quem confiar: no escritor Mário de Andrade ou no 

músico João de Souza Lima? Suas obras sempre causaram reações 

divergentes de público e crítica; em 1919, ao apresentar na posse 

do presidente Epitácio Pessoa sua sinfonia A Guerra, ao término 

dela foi ovacionado!
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Mas Benjamin Costallat, o mais respeitado crítico musical do Rio 

de Janeiro, escreveu em sua crônica musical: ‘saiba, porém, nosso 

presidente Epitácio Pessoa, que amanhã, esse rapaz cheio de vida 

e de talento, como compositor e regente, estará tocando violoncelo 

em um dos nossos cabarés!’ Isso mostra como Villa-Lobos era alvo 

de muitos preconceitos e críticas infundadas. Mas sua genialidade 

como compositor e instrumentista conseguiu a atenção dos mais 

importantes artistas do mundo, como, por exemplo, do violoncelista 

Pablo Casals, que em novembro de 1959, ao saber do falecimento 

de Villa-Lobos, escreveu: ‘ele ficará como uma das grandes figuras 

da música do seu tempo e uma das maiores glórias do País que 

o viu nascer’. Mas o encarte do CD não nos fala apenas das difi-

culdades de Villa-Lobos em seu próprio País, também nos conta 

como esse belo trabalho foi produzido. Hugo Pilger, violoncelista do 

Quarteto de Cordas Radamés Gnattali, em sua Pós-Graduação, re-

solveu pesquisar a fundo a relação de Villa-Lobos com seu primeiro 

instrumento, o violoncelo. E veio então o interesse em conhecer seu 

instrumento pessoal, que foi doado ao Museu Villa-Lobos. Ao ma-

nusear o instrumento, percebeu que este estava severamente ava-

riado. O Museu Villa-Lobos, ciente da gravidade, conseguiu levantar 

fundos para sua restauração.

E em 9 de novembro de 2012, na abertura dos 50º Festival Villa- 

Lobos, foi realizado um recital com todas as obras para violon-

celo e piano do compositor, com a participação da pianista Lúcia 

Barrenechea e Hugo Pilger. Com o instrumento Martin Diehl de 1779 

e o arco Leclerc integralmente restaurados, Hugo então teve a ideia 

de produzir o disco e o DVD. E levou adiante o projeto, conseguin-

do mais três expressivos violoncelos: um Charles Jean Baptiste 

Collin-Mézin-Paris 1900, um François Richard Mirecourt 1860 e um 

Giovanni Gagliano-Nápoles 1805. Os arcos utilizados foram o 

Leclerc restaurado, o Collin-Mézin, o Heinz Dolling e um Eugène 

Sartory. Se aceitas um conselho, amigo leitor, o ideal é fazer uma 

primeira audição do CD lendo o encarte, pois assim será mais fácil 

acompanhar a sonoridade dos quatro violoncelos utilizados, pois as 

informações estão no final dele. Só gostaria de adiantar que em um 

bom sistema é possível perceber claramente a assinatura sônica de 

cada um dos instrumentos e de seus respectivos arcos! E depois de 

familiarizado com as nuances de cada instrumento, assista ao DVD. 

O Blu-ray foi filmado no Palácio das Laranjeiras, no Estado do Rio 

de Janeiro, tem a integral dos Quartetos de Cordas de Villa-Lobos 

é um deleite aos olhos e à alma! As 17 composições registradas 

pelo Quarteto Radamés Gnattali, fundado em 2006 por Carla Rincón 

(1° violino), Francisco Roa (2° violino), Hugo Pilger (violoncelo) e 

Fernando Thebaldi (viola), vem ao longo dos anos ganhando enorme 

prestígio nacional e internacional.

A revista britânica ‘The Strad’ destacou que ‘o Quarteto possui 

vida e intensidade em interpretações enérgicas’. Em seu repertó-

rio, o Quarteto explora composições de Radamés Gnattali, Granieri, 

Santoro e, claro, Villa-Lobos. Esse ambicioso projeto nasceu com o 

objetivo de ser a primeira gravação realizada por um único grupo de 

câmara no Brasil da integral dos Quartetos de Cordas de Villa-Lobos 

(incrível que isso jamais tenha despertado interesse em outras gra-

vadoras por todos esses anos!). O Quarteto percebeu a oportuni-

dade na gravação dos 17 Quartetos de fugir dos enfoques mais 

tradicionais dados às obras sinfônicas ou de câmara escritas pelo 

compositor brasileiro. O período de ensaios foi intenso, levando o 

Quarteto a passar 14 horas por dia tocando. Na técnica de captação 

do trabalho, optou-se pelo Decca Tree (idealizada pelos engenheiros 

da Decca Records no início da década de 1950), em que se utilizam 

três microfones equidistantes, num desenho parecido com um triân- 

gulo equilátero, proporcionando ao ouvinte uma imagem sonora, 

mais próxima de uma execução ao vivo. O resultado final valeu todo 

o esforço de músicos e técnicos de filmagem e áudio envolvidos, e 

a ousadia da Visom em lançar esse pacote em um momento que as 

‘majors’ hibernam, esperando uma salvação do além. É digna de 

aplausos e divulgação maciça, pois se trata de um trabalho ‘ímpar’, 

que espero que muitos dos nossos leitores tenham interesse em 

conhecer, e que a Visom possa estar no Hi-End Show desse ano 

apresentando e vendendo a todos os visitantes do evento.


