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NOT AS SOLI AS SOBRE UMA MULHER APAIXONADA PELA VIDA E PELA MUSICA;UILHERMINA SUGGIA, A MAIS CELEBRE VIOLONCELISTA PORTUGUESA 

Texto de VALDEMAR CRUZ 
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OAM estranhos os 
lamentos do vio
loncelo tocado com 
a raiva dos devotos 
vencidos. E o fim. 
Suggia refugia-se na 
casa do Porto. Ca
sals esta destro<;ado. 

Fica em Paris. Escreve a amiga 
Sophie Weisse e larga o desa
bafo sentido de urn Pablo ensi
mesmado: «Malhe u reuse 
ment no us touchons a Ia fin.» 
0 fim pode ser o instante de 
partida para come<;ar de novo. 
Mesmo see urn fim dramatico, 
apesar da dor contida e escon
dida nas oscila<;6es do arco tre
mulo por onde aquele homem 
tfmido faz escorrer as Suites 
de Bach. 

Sao assim as paix6es inten
sas, violentas. Ainda ha pouco, 
Guilhermina Suggia passara 
urn Verao de encher o cora<;ao 
com Pablo Casals na residen
cia de ferias, em San Salvador, 
Espanha. Agora, na Villa 
Molitor, nos arrectores de Pa
ris, tudo esta feito em cacos. 0 
amor e os objectos que pontu
aram as sedu<;6es de noites in
tensas. A sal a grande entardece 
com oar desolado de urn cam
po de batalha apos a deser<;ao 
das tropas . Lou<;as partidas, 
paredes riscadas, vidros esti
lha<;ados, carpetes imundas, 
tamanha foi a furia de uma 
zanga ha muito anunciada. 

Suggia, portuense, era divi
na a tocar violoncelo nos sa
lees da Europa burguesa do 
principia do seculo. Casals, 
catalao, era a personifica<;ao 
do sublime associado a ima
gem de Deus na elabora<;ao 
dos sons magicos safdos da
quele instrumento estranho e 
ainda considerado pouco pro
prio para senhoras. 

Queria Ia saber disso, Sug
gia. A audacia dos seus 20 anos 
impelia-a a transgredir todas 

Estatua de Guilhermina Suggia, no Porto 

as regras estabelecidas e a agar
rar no instrumento com a 
volupia que transpira dos ob
jectos do desejo. Nao muito 
bela, com uns olhos faiscantes 
e urn corpo pequeno, capaz de 
fazer brotar a intensidade de 
um vulcao quando se abra<;ava 
e confundia com o violoncelo, 
Suggia surgia como urn caso 
raro de genialidade. 

E gostava. Adorava. Com
prazia-se na consola<;ao infini
ta de se sentir olhada, observa
da, decomposta em cada movi
mento. Entao, nao se fazia 
rogada. Coni a as melhores cos
tureiras de Paris para lhe com
porem os fatos e adornarem o 
corpo . Aquele corpo que pare
Cia esfumar-se ate se confundir 
com as ondula<;6es do violon
celo. Compunha o olhar e o 
lllodo como se passeavam os 
olhos no exacto momento de 

pisar o palco e avan<;ar aqueles 
poucos metros ate parar diante 
da orquestra. 

UMAMULHER 
COMPOSE 

S UGGIA chegava e o silen
cio emergia, esmagador. 

Aquela pose quase anogante 
garantia-lhe a audiencia na pal
ma da mao. Depois fechava
se. Encerrava o olhar como 
quem se entrega ao secreto pra
zer de calcorrear os caminhos 
construfdos pelos jogos de se
du<;6es partilhadas ate 0 extase 
final. 

Ver e ouvir Suggia tocar o 
Concerto para violino e or
questra de Dvorak era assim 
como sufocar ego star do sufo
co. Sentir o corpo dorido pelos 

arrepios mas desejar a conti
nua<;ao do flagelo. Desejar 
morrer e que a morte fosse o 
fascfnio daquele som grave, ar
rancado do humus da terra. 

Foi sempre assim, na musi
ca e na vida. Por isso a tensao 
de Casals, para quem a liga<;ao 
com Suggia foi «O mais cruel 
e infeliz epis6dio da minha 
vida}}. Daf a intensidade das 
reflex6es de Suggia quando, 
em entrevista ao «Primeiro de 
Janeiro}}, dizia, em 12 deJa
neiro de 1943, que «O violon
celo e 0 instrumento que me
lhor reproduz o angustiado 
lamento da voz humana ou a 
expressao triunfal dum canti
co vitorioso de resgate e am or. 
Para se tocar violoncelo e pre
ciso estreita-lo num amoroso 
amplexo-comosefora uma 
mae carinhosa embalando 
urn filho bern-amado}}. Ou 
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uma amante sequiosa do per
fume de beijos adivinhados. 

Tantos anos estavam passa
dos des,de aq uele Verao de 1898 
quando o pai, Augusto Suggia, 
natural de Lisboa, tam bern ele 
violoncelista e antigo profes
sor no Conservatorio de Musi
ca,jaresidente em Matosinhos, 
a convite da Santa Casa da 
Misericordia, leva Suggia a Es
pinho, de comboio, para ouvir 
urn rapaz contratado pelo 
Casino. 

CASALS 
AOS13ANOS 

0 FASCINIO pela musica foi 
imediato. Com uma pendu

laridade quase religiosa, Sug
gia, uma rapariga de 13 anos, 
atravessava todas as semanas a 
Ponte Maria Pia para arribar as 
praias de Espinho e ouvir aque
le violoncelista de 22 anos, ins
talado, com mais sete musicos, 
num cafe contfguo a sala de 
jogo. 

Paciente, Casals dispunha
se a matar o tedio com audi
<;6es varias de candidatos a urn a 
cane ira imaginaria. Ate urn dia. 
Precisamente aquele dia em 
que pela frente, muito peque
na, lhe surge uma menina 
franzina com urn violoncelo 
adaptado ao seu tamanho, en
comendado em Parise ofereci
do pelo primeiro visconde de 
Villard' Allen. 

Parecia urn caso serio. Pablo 
ficou impressionado e aceitou 
dar algumas li<;6es a Gui
lhermina, sem imaginar as tre
mendas tempestades que aque
le breve encontro lhe reserva
ria para o futuro. Sem sonhar 
com a rebeldia transbordante 
de urn caracter forte. Suficien
temente forte para freq"tlentes 
vezes ter ousado contestar Ill-
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1iJ> a au tori dade didactica do pai. 
Recusava a rigidez do metodo 
e permitia-se tentar desenvol
ver urn estilo proprio, a que nao 
era alheia uma fabulosa capaci
dade de en tender a teatralidade 
inerente ao acto de dar urn con
certo. Ainda nada disso era con
sistente. A forma ainda nao se 
confundia com o conteudo. 

Anos mais tarde, Suggia ha
veria de explodir em todo o 
esplendor. Senti-la tocaro Con
certo n.0 1 para violoncelo e 
orquestra de Camille Saint
Saens era uma festa para o 
olhar. Poderia ser uma festa 
apenas vivida na intimidade 
exigida pelo recolhimento de 
uma obra tao intensa, mas era 
uma festa. 

SUGGIAERA 
0 VIOLONCELO 

QUADRO de Augustus 
John existente na Tate Galle

ry, de Londres, e reproduzido 
na capa do livro Guilhermina, 
de Mario Claudio, exigiu mul
tiplas sessoes de pose. Que Su
ggia aproveitava para brincar. 
Talvez com excertos das Suites 
de Bach, talvez com peda<;os 
das incontornaveis Sonatas 
para violoncelo de Beethoven. 
0 que resta, porem, e aquela 
figura imponente, porque, 
como hoje recorda uma das suas 
antigas alunas, Madalena Sa e 
Costa, «Suggia era o violon
celo, e o violoncelo era ela». 

Guilhermina Augusta Xa
vier de Medim Suggia nasceu 
a 27 de Junho de 1885 na fre
guesia de Sao Nicolau, numa 
casa da Rua Ferreira Borges, 
no Porto. Cinco anos depois 
iniciou os estudos musicais, e 
aos 7 anos e pela primeira vez 
apresentada a sociedade no 
salao de festas da Assembleia 
de Matosinhos. Se o espanto 
fosse materiarizavel em ondas 
sonoras ainda hoje se ouviriam 
as exclama<;oes das senhoras e 
dos cavalheiros da melhor so
ciedade matosinhense e por
tuense. Acharam-na uma me
nina-prodigio. Adivinharam
lhe urn futuro diferente. 

Segue-se o Clube da Foz, o 
Gremio de Matosinhos eo clu
be de Le<;a, com Suggia quase 
sempre acompanhada pela irma 
Virginia ao piano. Foi uma su
cessao de actua<;oes em cres
cendo, com auge atingido a 22 
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de Maio de 1896, no antigo 
Teatro Gil Vicente, no Palacio 
de Crista!, para apresenta<;ao 
aos socios do Orpheon Portuen
se. 0 centenario dessa apre
senta<;ao, que marca o inicio da 
carreira de Suggia, esta a ser 
assinalado pela Camara Muni
cipal de Matosinhos com uma 
exposi<;ao iconogratica e a edi
<;ao do livro A Sonata de Sem
pre, de Fatima Pombo, profes
sora de Estetica na Universi
dade de Aveiro, violoncelista e 
autora de urn outro livro : 
Guilhermina Suggia ou o 
Violoncelo Luxuriante. 

Naquela noite ainda era cedo 
para uma tao forte e decidida 
preferencia por alguns compo
sitores. Suggia apenas queria 
tocar. Tocar muito, porque o 
tempo er'1 de construir a 
sagra<;ao. E assim que chega 
ao Palacio das Necessidades, 
em Lis boa, em Mar<;o de 1901. 
A capital haviam chegado os 
ecos do sucesso obtido com o 
Quarteto Moreira de Sa, urn 
dos mais prestigiados quarte
tos de cordas da prime ira deca
da do seculo na Europa, funda
do por Moreira de Sa, avo da 
pianista Maria Helena Sa e Cos
tae da violoncelista Helena Sa 
e Costa, futura aluna de 
Guilhermina. 

I 

0 MITICO 
QUARTETO 

OREIRA DE SA e o seu 
quarteto haveriam de trans

formar-se em algo de quase 
mitico na carreira de Suggia. 
An~es de mais por9.ue pel a pri
meira vez aparec1a uma mu-
1her na carreira de concertista. 
Como se nao fora bastante, essa 
mulher era, afinal, ainda uma 
crian<;a. Com apenas 13 anos, 
Suggia integrou pela primeira 
vez o quarteto num concerto 
promovido pela Sociedade de 
Musica de Camara e impressi
onou. Provocou inquieta<;ao 
ve-la ao !ado de musicos con
sagrados, como Moreira de Sa 
e Henrique Carneiro ( violinos) 
e Benjamim Gouveia (viola). 
Suggia jamais esqueceria este 
momenta e esta especie de rito 
de passagem, ao ponto de al
gumas das suas alunas consi
derarem que, se foi importante 
a vivencia com Casals, a pre
sen<;a no quarteto portuense 
tera sido decisiva para a afir-

ma<;ao da genialidade de 
Suggia. Madalena Sa e Costa 
considera que quando ajovem 
Suggia vai para a Alemanha «e 
ja uma violinista muito feita. 
Aprendeu muito com o pai, 
que era urn grande violonce
Iista, e com o meu avo, na 
Sociedade de Concertos 
Orpheon Portuense». 

Mas nao nos precipitemos e 
deixemos o olhar num dos sa
Ices do Palacio das Necessida
des, a abarrotar de senhoras de 
vestidos faustosos e cavalhei
ros de fatos impecaveis, se
guindo as melhores indica<;oes 
das ultimas revistas chegadas 
de Paris. La estao D. Carlos, D. 
Amelia, Maria Pia e, claro, 
Guilhermina Suggia. E ela a 
causa de tamanha agita<;ao. 

D. Amelia ficou comovida. 

Nao registam as cronicas se as 
lagrimas !he toldaram o rosto, 
mas dao conta de urn dialogo 
em que a violoncelista apro
veita uma pergunta para afir
mar o seu desejo de partir para 
a Alemanha, onde melhor po
der~a aperfei<;oar a sua tecnica. 

E todo urn novo mundo que 
ali se abre e constroi. A bolsa e
lhe concedida, e a jovem 
Guilhermina parte para Leipzig 
nos primeiros dias de Novem
bro de 1901. Tern 16 anos e vai 
ter li<;oes como grande violon
celista e mestre Julius Klengel. 

A 28 de Novembro ja o pai 
Augusto esta a escrever ao seu 
amigo Michel' Angelo Lamber
tini, director da revista «Arte 
Musical», para 1he dizer que 
Julius Klengel «ja ouviu 
Guilhermina e gostou mui-

to». Entusiasmado, disse «que 
em poucos meses ela podera 
tocar no Gewandhaus, em 
Leipzig, e que depois disto 
tern a sua reputa~ao feita». 

GEWANDHAUS: 
0 TRIUNFO 

TOCAR na Gewandhaus era, 
para urn concertista, o deci

sivo caminho para a sagra<;ao. 
Acontece que, neste caso, nao 
se trata de urn artista qualquer. 
Suggia e portuguesa e nao pas
sa de uma jovem adolescente. 
Todavia, Klengel , entusiasma
do com o diamante que sabia 
ter entre maos, apresenta Gui
lhermina a direc<;ao da Gewan
dhaus e ao professor Arthur 

Nikisch para poderem tirar as 
suas proprias conclusoes. 

0 resultado nao poderia ter 
sido mais animador. A peque
na Suggia e con vi dada a tomar 
parte no XIX concerto, apraza
do para 26 de Fevereiro de 
1902, uma data para a historia, 
tao invulgar foi o que naquela 
noite sucedeu na austera 
Gewandhaus. A ainda aluna de 
Klengel interpretou o Concer
to para violoncelo de Volk
mann e, diz Fatima Pombo no 
seu livro Guilhermina Suggia 
ou o Violoncelo Luxuriante, 
ocorre no final «urn fen6meno 
de apoteose desusada. 0 ma
estro, perante urn publico que 
insistentemente gritava 'bis', 
sentiu-se obrigado a quebrar 
o regulamento e a permitir 
que a violoncelista, depois de 

ter terminado todo o progra
ma, repetisse na integra a 
obra executada. ( ... )Ate en
tao nunca tocara no Gewan
dhaus nenhum artista tao jo
vem e, pela primeira vez, 
apresenta-se como executan
te uma mulher». 

A voragem da fama e por 
vezes avassaladora. A partir da
quele momento, Suggia era urn 
nome a ter em conta. A carreira 
fulgurante ja esta ao virar da 
porta. Paris, Estrasburgo, 
Baden-Baden, Heidelberg, 
Mannheim, Praga, Berlim 
transformam-se em mais do 
que apenas pequenos pontos 
numa mapa anonimo. Consti
tuem a rota da consagra<;ao. 
Em Praga, diz Suggia num 
postal de 3 de Mar<;o de 1905, 
«a filha de Dvorak( ... ) disse 
que a interpreta~ao era como 
o pai desejava>>. As cidades 
tombam como urn baralho de 
cartas. Guilhermina passeia-se 
com ar triunfal. Viena, Bay
reuth, Varsovia, Hamburgo, 
Amesterdao, Basileia, Dres
den, Londres, Munique, Sao 
Petersburgo, Frankfurt, Esto
colmo, Copenhaga, Milao, Ro
ma, Bucareste, Budapeste. 0 
mundo parece pequeno e qua
se lhe cabe na palma da mao. 

Lallo , Dvorak, Haydn, 
Saint-Saens, Bach, Beethoven, 
Debussy passam a ser as com
panhias diarias desta j ovem se
denta de triunfo. Por entre es
tes monstros sacralizados co
me<;a a emergirum outro nome. 
Mais proximo e ao mesmo tem
po tao distante: Pablo Casals. 
Reencontraram-se nas li<;oes de 
Julius Klengel e iniciam uma 
rela<;ao ainda cheia de buracos 
negros, porque escasseiam as 
informa<;oes directas ou indi
rectas. Antes de morrer, Gui
lhermina queimou toda a cor
respondencia trocada com 
Casals. 0 musico catalao tam
bern anulou dos seus arquivos 
pessoais as referencias a mu
lher com quem viveu anos de
cisivos da sua vida. 

OS MELHORES 
DO MUNDO 

0 «TIMES», de Londres, che
gou a dizer que «durante 

uns tempos, ela e Casals, am
bos ibericos, foram os me
lhores violoncelistas do mun
do». Falta saber se nao tera 

sido precisamente esse o gran
de problema da rela<;ao que 
estabeleceram. A uniao so po
dia ser explosiva. Gui lhermina 
era fulgurante e caprichosa. 
Casals era timido e muito dis
ciplinado. Em comum tinham 
a paixao pelo violoncelo, pela 
musica e, depois , por eles. 
Transformaram a VillaMolitor, 
em Paris, num local de encon
tro de musicos, compositores e 
outros artistas. Organizavam
se ali extraordinarios seroes 
musicais, mas tambem era a 
partir dali que come<;avam a 
ser concebidos alguns dos bo
atos que haveriam de minar a 
uniao. 

Alguns autores sustentam 
que o violoncelista catalao che
gou a manifestar inten<;ao de 
casar com Guilhennina, mas o 
seu senti do de independencia e 
o temor de que esse gesto pu
desse anular-lhe a carreira fi
zeram-na recusar sempre as 
propostas, embora chegasse a 
anunciar a algumas amigas a 
data do casamento. Para calar 
as boas consciencias do Porto 
burgues, diz-se. 

Num postal de Fevereiro de 
1908, enviado para o Porto a 
partir de Roma, afirma-se con
victa de que as amigas «jade
vern saber que me caso no 
proximo mes de Abril e s6 
tenho pena que nao seja no 
Porto. Casar-me-ei em Pa
ris». Em Abril , novo postal. 
«Casei-me oficialmente com 
Casals.» Aquela era, naquele 
momento, a verdade que im
portava conhecer. A realidade 
era diferente, apesar de a nao 
existencia do contrato nao im
pedir a deflagra<;ao do amor. 
Quem os rodeava sentia o fogo 
daquela paixao singular, e nao 
escasseavam os compositores 
dispostos a dedicar-lhes pe<;as. 
Ate pelo supremo prazer de as 
ouvirem tocadas por aqueles 
dois genios. 

0 casal passou a fazer es
pectaculos em conjunto. Fran
<;a, Alemanha, Sui<;a e Russia 
foram algumas das etapas. As 
vezes iam passar ferias para 
casa de amigos, como Julius 
Rontgen, urn holandes que os 
recebeuemNovembrode 1907 
e os acolheu ate Dezembro. 
Mais precisamente ate o dia 8. 
A visita acabou de forma ines
perada. Deflagrou uma dis
cussao violentissima, e Sug
gia partiu para Londres. Ca
sals deixou-se ficar, mas a ..,.. 
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~ liga<;ao degradava-se aolhos 
vistas. 0 musico catalao entra 
em depressao pela primeira vez 
na idade adulta. 

Quando se procuram razoes 
para este e outros desentendi
mentos, o mais que seen contra 
e boatos. Consta que Casals 
tentava subaltemizar Suggia e 
que a violoncelista portuguesa 
queria oportunidades profissi
onais para via jar e actuar a solo, 
de modo a colocar em eviden
cia a sua condi<;ao de virtuosa. 
Admite-se que, por muito que 
apreciasse o tal en to da compa
nheira, Casals nao conseguia 
tolerar esta necessidade de in
dependencia de Suggia. Sobre
tudo nao podia conceber que a 
violoncelista tivesse sucesso 
independentemente dele, ou 
apesar dele. 

I 

CIUMES 
MUTUOS 

0 s CIUMES eram mutuos. A 
tensao nao podia deixar 

de afectar as respectivas car
reiras. 0 publico parisiense co
me<;a a aperceber-se, ou a ima
ginar, a rivalidade entre os do is. 
0 compositor Moor- que es
tava apaixonado por Suggia
dedica-lhes urn concerto e atri
bui a Suggia o solo rna is espec
tacular. Achas para uma fo
gueira de lume cada vez mais 
intenso. 

Em Julho de 1910 ainda 
atravessam urn dos melhores 
periodos da vida em conjun
to. Em Maio de 1912, Casals 
apresenta Suggia em Londres 
como sua esposa, ela toea no 
Northlands, e e a ultima vez 
que viajam juntos para con
certos. Em Setembro aconte
ce o desenlace fatal. Casals 
chega urn dia a casa rna is cedo 
do que seria imagimivel e 
encontra Suggia com urn ami
go da casa, agora aparente
mente mais intimo, o cava
lheiro e musico escoces 
Donald Tovey. 

A separa<;ao definitiva ocor
re apenas pelo Ano Novo de 
1913, e nao teni sido muito 
pacifica. Contudo, jam a is 
Suggia tentou capitalizar em 
seu proveito o nome de Casals. 
Apresentou~o sempre como o 
maior interprete de violoncelo. 
Percebe-se hoje que ambos en
cerraram aquele capitulo das 
suas vidas. Pelo menos no que 
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a exposi<;ao publica diz respei
to. Em privado tudo era dife
rente. Diz Fatima Pombo que 
Suggia se fechava no quarto 
«para ouvir Casals na radio». 
Recorda Pilar Torres, profes
sora do Conservatorio de Mu
sica de Lisboa e uma das suas 
poucas alunas, que «n urn a tar
de de Agosto de 1947 ofere
ceu-se para tocar como disco 
de Casals ao mesmo tempo. 
Foi tudo muito intenso, por
que exigia uma concentra
~ao nobiveb>. A cena passou
se no hotel da Foz do Arelho e 
foi filmada por urn amante de 
touradas, que a seguir registou 
uma faena de Diamantino 
Viseu. 

Tudo se perdeu, a nao ser a 
memoria de que, de novo, 
Suggia interpretou o Concer
to de Dvorak e a certeza de 
que, naquela altura, ja estava 
casada ha 20 anos com Jose 
Casimiro Carteado Mena, urn 
radiologista divorciado que 
conhecera em 1923 no Grande 
Hotel do Porto e nove anos 
mais velho que Suggia. Foi urn 
casamento pacifico. Talvez 

GUILHERMINA SU 
A Sonata de Setnpre 

pacifica de rna is e sem gran des 
memorias para a historia. Ca
saram-se, e e tudo. 

HISTORIAS 
DE ABANDON OS 

0 MODO como movimenta
va o arco constituia todo urn 

tratado gestual. «0 meu arco 
come~a no meio das costas», 
dizia. E isso sentia-se. Perce
bia-se na magnificencia da ati
tude assumida. Alem disso, ti
nha uma rela<;ao quase pessoa
lizada com os violoncelos. Urn 
Stradivarius, urn Lockey Hille 
urn Montagnana. Instrumentos 
valiosos doados em testamen
to a diferentes institui<;oes. 0 
Montagnana, por exemplo, foi 
comprado pela Camara Muni
cipal do Porto e entregue ao 
Conservatorio de Musica des
ta cidade para patrocinar urn 
Premia Guilhermina Suggia. 
0 produto da venda do Stradi
varius serviu para patrocinar 
premia semelhante em Lon
dres. Acontece que no Porto, 

por questoes burocraticas, M 
ja varios anos ninguem e dis
tinguido como Premio Suggia. 
Em Londres, todos os anos ha 
um,aluno premiado. 

E apenas uma, entre muitas 
historias de abandonos. A casa 
de Suggia e outra das recorda
<;oes tristes. Chegaram a Lei
xoes navios carregados com 
tapetes persas, biombos da 
China, moveis raros, lustres e 
papeis de parede, tudo com
prado em Londres. Suggia quis 
ter no Porto a sua «home», 
como nao se cansava de dizer. 
A ideia era reproduzir o ambi
ente das mansoes inglesas, e 
te-lo-a conseguido. Hoje nada 
resta. Pilar Torres nao esconde 
a magoa de ter visto que «al
guem teve a coragem de colo
car Ia uma bandeira de lei
lao. A Camara devia ter com
prado aquele recheio fabulo
so. Havia quadros de Malhoa, 
prenda da Rainha D. Amelia 
e da Rainha de Inglaterra. 
Hoje, se se quiser fazer uma 
Casa Guilhermina Suggia, 
niio ha quase nada». 

E, no entanto, haveria tanto 

Aspectos 
da ex si~o 
dedica a 
a Gui1ber i.na 
Suggia, 
organizada 
aasua 
cidade natal 

para recordar desta mulher que 
jogava tenis, praticava remo e 
nata<;ao, conduzia urn Renault 
preto, era extravagante no ves
tir e surpreendia as visitas com 
permanentes mudan<;as na ar
ruma<;ao da casa. lndependen
temente da idade ou das adver
sidades da vida - entretanto 
morrera-lhe o pai, em seguida 
amaeedepoisairrna,em 1947 
-, Suggia, como diz Fatima 
Pombo, «esta sempre a pre
parar-se para concertos, par-

ticularmente em Portugal ou 
em Londres. Ela era a artista 
preferida de Eduardo VII, 
de Austen Chamberlain -
que, dizia-se, nao gostava de 
musica, a nao ser a tocada 
por Guilhermina -, e amiga 
da rainha-mae, de Balfour e 
intima da duquesa de York». 

Em 1948 e afectada poruma 
nevrite, que obriga a urn re
pouso total da mao esquerda 
durante alguns meses. Recu
pera, mas nao suporta as dores 

abdominais. A doen<;a come<;a 
a condicionar-lhe os movimen
tos. A viagem a America fica 
adiada para sempre. Ainda da 
alguns concertos com sucesso 
em Inglaterra, mas a 31 de Maio 
de 1950 acontece 0 seu ultimo 
recital, para os socios do Cir
culo de Cultura Musical de 
Aveiro. Interpreta a Sonata 
de Locatelli e uma em Do 
menor de Saint-Saens, alem 
de pequenas pe<;as de Bo
ccherini, Bach, Faure, We-
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ber, Chopin, Schubert e Falla. 
Depois de mais uma via gem 

a Londres para tratamento, 
Guilherrnina Suggia morreu na 
sua casa do Porto, na noite de 
30 de Julho de 1950, com 65 
anos de idade.A Orquestra Sin
fonica de Londres, dirigida por 
Sir Malcolm Sargent na Royal 
Academy of Music, deu urn 
concerto em sua memoria. A 
entrada, a dominar o «hall», 
impunha-se o quadro de Au
gustus John. 

Na memoria dos que a co
nheceram fica, porem, urn ou
tro quadro, nunca pintado e pou
co visto, mas muito sentido. 
Talvez tenha sido verdadeira
mente o ultimo grande concer
to de Gui Jhennina Suggia, ape
sar de, por urn a vez, a audiencia 
ser constituida por uma s6 pes
soa. De uma gratidao infinita 
para com quem a ajudasse, 
Suggia nunca esqueceu o velho 
mestre Moreira de Sa. Quando 
sou be que ja a vida lhe escapa
va, foi visita-Jo no lei to de mor
te. Levou o violoncelo e, no 
silencio daquele quarto abafa
do, curvou-se perante 0 musico 
quase inerte. Fechou os olhos, 
fez deslizar o arco pelas cordas 
tensas e, como quem faz uma 
oferenda, deixou que a musica 
parecesse a lingua gem dos deu
ses. Tocou as Suites de Bach. 
Tocou suave e temamente. 
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