GU IL·HERMINA
SUGGIA

1

/aleceu, a noite passada, no Porto
PORTO, 30.- Proximo da. meia.-noite
fa.leceu na. sua. residencia., rua. da. Alegria.,
n .o 556, a. gra.nde a.rtista. Guilhermina.
Suggia.. 0 junera.l rea.liza.r-se-ti ter!;a.-fe·ira., a. hora. a.inda. por determina.r.
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Morreu Guilhermina SUggia.
Morreu- sa bern-no bern e concordam connosco , certamente, I cs gran des apreciadores
die rnrus1ca, e assim , e com verde.de, a ol llJSsificamos- e maior violonrellsta dos n06sos tempos.
Ficam, portanto, de Juto pesado, pela sua
.morte - ocorride., ptrto de. mela-noite, em
sua case.. pa-ra on.de fora, ha d ias gravissim,a,me.nt£ doen:t£- os musicos portuguese&. Portugal, d iga.-<se meSino, porque Suggia, nascida e criada n·o Porto, ainda
que de todo o Mundo, <;:omo todos os grandes
artistas- ci-dad1ios do Mundo- era genuina' mente portuguesa, por eentimento e tempe' ramento, e multo honrou, sempre, durante a
sua vida, seus exitos, suas g!6rias, Portugal.
A nooticia a·brupta da SL'J. mo.r te, chegada
e. desoras a Redeq:ao deste jorne.l, impede-nos, por fulta de tempo, de compuLo.ar quanto.s elem<mtos nos poderia,m dar notas da sua
biografia brilJhan tissima.
,A nosso roecur5o vern, no ente. n to, al guns,

Guilhermina Suggia
colhid·os ao a·caso, entre os muitos ¢dossiers»
da nossa biblio·teca de consulta, e m.ais, e
melhor, os que, por multo conhecidos, gua•r> dam a ncss.a me-m6ria.
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Fo! e!Ja. filha dum mestre de v!olohcelo
e violonce:,istla. primorooo tambem, Augusto Suggia. que do Conse'!'Vatorio de Lisboa
pa.ssou e.o do Porto e a.l\ flxou res!d'E!ncia..
Ali nasceu Gu!lhermina. e a.li a;prendeu
com seu pa.i a tecnica. do instrumento em
que devia.. ma.is ta.rde . '>'ill' a. ser prod igiose. e !amasa. - genial - como Qs ma.ls
celebres violoncelistas de todos os tempos.
E no Porto, a.ind-a precoce ta.lento musical,
aos sete enos. «menLna. prodigio» . se a:evelou 8A560mbrosa ja, pe:a primeira vez ·
que tocou em publico, no entao ar!stocra.
tico. muito d!stinto. Clube de Matos\nhos.
Depo!s sao os seus t r iunfos repetidoS, no
Qua.rtet.o de Musica de Camara. do Orfeao
Portuense, menine. e mooa., e os concertos
sucessivos que da, a.plaudid!ssimos. com
sua. !rrma V!rgini.e., pia.n!sta notavel tambern, mais tarde Mme Loon Tiohon. E' a
sua entrada no Pac;:o Rleal . em Llsboa. onde
o rei D. Carlos, a. rainha D. AmoMia., a.
ralnha. viuva. D. Marie. P ia. e os pr!ncipes.
e todos os grandes de Portugal . a a.p1audem e a. consagram, ruurn concerto memora.vel, come grande tambem d e Portugal,
entre os maiore.s a.rt!stas de. epoca..
E sao, depo!s, com 17 a.nos , os &eus estudos no Conserva.torio de Leipzig, onde
tern como seu mestre e a.migo, Kle ngel. E
on de Nickisch - o enorme N\ckisch- meses passados, ao ouvi-la no «Gew'3J1 desh'3.Us», oonsente que ela repita, a. pedido
do publico entusiasmado (o que nun ca. se
hav\a feito , a. n!nguem. nesse «BIUditorium»J
o concerto de Volkmann. que he.via mara.vilhosamente executa.do.
E depo!s, sao todos oa paises da Terra
qu e percorre , entre ova.ooes, e em que se
!guala ao ma.ior de todos os vio:once listas
do tempo, o celebre Pablo Casals. Sao as
cortes que a. reoebem como ume. princesa
- desde a estrenha, do Czar das Russias,
a purita.na, da. Inglaterra. E' sobretudo. a
Lpglat erra. que ela. ce.tiv6 e onde, para. todo
o resto da vida, fioo tendo os seus mais
dilectos admiradores- a artista preferlda
de Edua.rdo VII , a.mige. de Be.lifour e de
Aust£n Chamberlain, que <mao gostava de
musica.», e. nao ser a tocada. por GuHhermina Suggia; amige. de. duquesa. de York,
hoje Rainha da Gr1i-Bretanha., que sempre
a requeria pe.ra os seus concertos de beneficencia e, mal chega.va. a. Londres, Jhe
mandava sempre urn precioso ra.mo de orquidea.s. Esse. Inglaterra.. «onde nunca este.
ve em hot£is», porque de par em pa.r se
!he · abriam e.s porte.s dos pa.la.cios- d ispu..
tando-lhe o coiwivio - das mais nobres,
das mais feohadas, familias de. aristocre.cla.
bri tanice..
M!l paginas de ouro cl!a sua vdd,a. as poderi amos escrever, se tempo houvessemos.
Algumas , ate , por mais curiosas, a. contar
episodios com ela. passa.dos e a.nedotas
chei·as de gra.oa. ou a direr de seus gostos,
da sua casa, do seu conhec!do amor pelos
caes de raoa- os «scottish-wrrier» , de prefe rencia- ou da. sua val!osa oolecoao de
t apetes orientals. Ou ate, a!nda que tal
nao pareoa, em artista de tao f.ina quaJ.!dade, as suas devocoes desportivas, pe!o
«tenniS>>, pele. ne.oo..;:ao e pelo re.mo.
Mas o caso- e tristiss!mo- e que morreu Guilhermina. Suggia, altissimo espirito
de mulher, extra.ordinaria artista, assin·alada ·portuguesa em todo o Mundo musical,
onde foi estreJ.a de primeira grandeza.
Dizem, sobre estrelas, os astronomos que,
se alguma delas , por morte d.esap arecesse
do Ceu, em multos, muitos, muitos anos,
receberlamos ainda. todo o fulgor da sua
Luz e do seu Encanto.
Gullhermina Suggia, como tal, continuara brilhando na clar!dade do seu prestigio
admiravel, na saudade de todos os que
-lnolvidavelmente - a ouviram e aplaudiram. Perbence desde hoje, aquela fa!ange
de eleic;ii.o, dos mortos .. . que uao morrem.
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