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GUILHERMINA · SUGGIA 
NUM LIVRO ESPLENDOROSO 
Biografia da genjal violoncelista 
escrita por Fatima Pombo 
E um 'livro de 400 paginas, 
bilingue (portuguese ingles) 
cuja leitura e dificil interromper. 
A vida, as fotografias, as cartas, 
a cronologia dos concertos 
- e tambem o genio, a paixiio 
e o sofrimento - num titulo 
extremamente feliz: 
"Guilhermina Suggia 
ou o violoncelo luxuriante ". 
As primeiras 80 paginas 
siio um olhar sobre a vida 
da artista. Apaixonantes. 

Jose Gomes Bandeira 

D 
eve-se a Funda<;iio eng. o 

Ant6nio de Almeida a edi<;iio 
de "Guilhermina Suggia ou o 
violoncelo luxuriante" , o que 
representa mais uma homena

·gem desta institui<;ao, a juntar a esta
tua (de Irene Vilar) inaugurada ha 
quatro anos, em mem6ria da artista 
portuense, nascida (1885) na freguesia 
de S. Nicolau e falecida na sua casa da 
Rua da Alegria em 1950. E justo, no 
mfnimo, que se registe o nome de 
quem nao esquece uma das grandes fi
guras, como interprete, do panorama 
musical deste seculo. II Guilhermina II 
(Suggia) , que e tambem titulo de urn 
romance de Mario Claudio, esta ainda 
Ionge de ser tratada na suaterra natal 
com a aten<;iio e 0 carinho devidos a 
sua obra, como legado cultural em que 
a cidade se devia rever. No calendario 
musical portuense nao se conhece ne
nhuma iniciativa que recorde o nome 
desta violoncelista, que durante meio 
seculo emocionou as plateias das gran
des salas de toda a Europa, enquanto 
os crfticos lhe chamavam genial e os 
governantes, presidentes e famflias re
ais a queriam conhecer e felicitar. As 
frequentes II tournees" de Suggia fo
nim verdadeiras apoteoses. 

A dr .• Fatima Pombo (cursos de 
Filosofia e de Musica) construiu o seu 
livro de uma forma extremamente cui
dadosa. "Guilhermina Suggia ou o vio
loncelo luxuriante" e urn titulo perfei
to para o sentimento, a paixao e a sen
sualidade das interpreta<;5es da artista 
portuense - o som parece "vir direc
tamente dela, sendo o violoncelo ape
nas o mensageiro", comentava-se no 
auge da sua rela<;iio tumultuosa com o 
primeiro marido, Pablo Casals. Essa 
presen<;a do corpo na arte de Suggia e, 
alias, urn dos aspectos mais fascinantes 
do livro onde as paginas, belissimas, 
que a escritora dedica ao famoso retra
to pintado em 1923 por Augustus John 
(hoje na Tate Gallery, de Londres) ex
primem bern esse estado de constante 
paixao que atravessa a vida e a obra de 
Guilhermina. 

rainha D. Amelia, a bolsa que a levara 
ate Leipzig), o encontro com Pablo 
Casals em Espinho (em 1898, tinha o 
catalao 22 anos) e a sua partida para 
os estudos na Alemanha. De uma for
ma atraente, recusando a habitual mo
notonia das "teses ", este livro reline 
uma documenta<;iio espantosa (alem 
das cartas e fotografias , ha os docu
mentos pessoais e uma panoramica da 
Imprensa, portuguesa e estrangeira) 
que o tornam urn valioso contributo 
para o conhecimento e o estudo de 
Suggia, que Fatima Pombo nos revela 
como uma mulher e uma personalida-

de verdadeiramente invulgar, no ful
gor do seu genio e na intensidade das 
suas rela<;5es com a musica e com o 
Mundo. 

Em Villa Molitor, nos tempos de 
Paris , na casa de Suggia e Casals, as 
presen<;as mais frequentes tinham no
mes como Degas , Henri Bergson , 
Romain Rolland , Thibaud, Ravel , 
Schoenberg e Saint-Saens. Estamos no 
primeiro capitulo do livro, magnifica
mente intitulado "Concerto para do is 
violoncelos II e Fatima Pombo revela
nos: "E aqui, finalmente, que e possf
vel ter tambem urn endere<;o de 
Guilhermina Suggia. Bastava escrever 
o nome dela ou o de Pablo Casals e 
Villa Molitor, e sabia-se que as pala
vras chegavam la" . "Na Villa Molitor 
sucedem-se os solos de violoncelo" e 
Casals "teme as repercussoes do fascf
nio (de Suggia) sobre os outros ho
mens" .. . 

Depois de ler este capitulo ja nao pa
ramos. Vamos entao poder conhecer a 
filha do violoncelista Augusto Suggia, 
natural de Lisboa, professor e musico 
no II S. Carlos" e que cerca de 1890 
veio viver para Matosinhos. Foi com o 
pai que "Guil" , como ele gostava de a 
chamar, aprendeu as primeiras notas. 
Quando faltarem menos de dez pagi
nas para fechar o livro teremos uma li
<;iio de "Guil" , escrita em Londres, 
para a "Music Letters", em 1921: 
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• Entao sera talvez 
o momento para recordar a cita<;iio 
que ficara no infcio desta obra: "Nada 
se pode explicar com palavras" 
(Francis Bacon). 

A edi<;ao simultanea em portugues e 
ingles, numa constru<;iio exemplar, de
vera entender-se tambem como uma 
justa homenagem a uma das mem6rias 
que este livro - todo ele, alias, tanto 
na escrita como nos elementos que o 
constituem, desenhado com carinho e 
rigor nftidos - melhor soube preser
var e transmitir: a liga<;iio de Suggia a 
Inglaterra, urn dos pafses que mais a 
amou e mais apaixonadamente a 
aplaudiu. Fatima Pombo trata ainda 
com grande cui dado o infcio da carrei
ra de Suggia: os concertos em 
Matosinhos (aos sete anos) , no Palacio 
de Crista! , no celebre Orpheon 
Portuense , no Palacio das Neces 
sidades, em Lis boa ( come<;a af, com a G.Suggia, por M. Adelaide Lima Cruz (1950)· oferta ao Conservt6rio de musica do Porta 


