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de Mozart e nas arias russas de Wieniawsky 
em que a nitidez com que soube extrair. os 
harmonicas fo i realmente admiravel. A so
nata de Saint-Saens mereceu tambem ao 
celebre artista particular attens:ao. 

Ao lado de Thibaud apresentou- se o pia
nista Wurmser, que no thema e no andante 
da sonata de Beethoven para violino e piano 
provou que era digno de dialogar com um 
artista da envergaduni de Thibaud. A pas
toral variada de Mozart, a Toca tta· de Scar
latti e a Rhapsodia de Liszt foram executa
das de modo a electrisar o auditorio. Wur
mser e · um' pianista de subido valor e com 
reputas:ao feita r:os melhores centros musi
caes do estrangetro . 

E por aqui fechamos a excepcao, de que 
repetimos as nossas desculpas ao digno di
rector da «Arte musical» . 

28 d'abril. 
EsT EVES LISBOA. 
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Guithermina Suggia 

Parece ser sina dos bellos e grandes espi
ritos terem sempre adstrictos aos seus no
mes gloriosos alguns pedas:os de ganga poei
renta e aspent, como que para lhes fazer 
pagar o crime de irradiarem pelo mundo 
tanta luz ... 
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A ARTE MusrcAL 

As prese ntes linhas sao a ganga envol
,·endo, na plena ful gL!ra<rao do talento e da 
juventude, a gen~Il., a ImpressJVa, a lummosa 
fi uura d'essa pnv1legwda creanca de gemo 
qftc se chama Guilhermina Suggia . . . 

Vem ella de ser sagrada em todos os tem
plos d'arte que teem especiaes poderes para 
o fazer ; publ icos exigentes e mestres do 
mais alto valor e da maior severidade, scien
tifica e profissional, proclamam -n'a uma es
trella de primeira grandeza, e eil-a obri
gada a supportar estas descoloridas e ba
naes palavras que a parda penna de um 
tr is te plumitivo !he traz em forma de sau
dacao! 

Que ella que e tao grande pelo coras;iio 
como pelo espirito me perdoe e me es
queca, emquanto eu procuro attenuar a mi
nha 'falta acobertando-me a sombra do des
caroavel embora sympathico amigo que de 
mim· se lembrou. para uma alias uio honrosa 
missiio, sem pensar, o illud ido, que ou a ar
tista nao precisava de ter 0 ret rato enqua
drado em prosa, ou que a tel-o deveria essa 
se r .da ma is fidalga e mais brilhante da nossa 
terra. 

E' que Guilhermina Suggia constitue para 
nos, n' este mom en to da vida portugueza,·uma 
das tres ou quatro celebridades autbenticas 
qLle o estrange iro p6de contemplnr, es tudar, 
ouv ir, admirar, sem o menor perigo de com 
isso soffrer umn decep<rao. 

Pertence a divina creanca ao scol de cren
turas eleitas que Deus faclou para serem na 
terra como que uma emana~iio da propria 
Belleza eterna, como que as portado ras au
gustas da sagrada ceritelha do Ideal, e a es
ta s os Homens podem ensinar-lhes muito, 
podem ensinar-lhes tudo que em seus livros 
condensaram, que em suas regras fixaram, 
que em suas formulas estatuiram, que ellas 
mostrar-lhes-hao sempre alguma cousa de 
inesperado e de novo, de mysterioso e de 
ethereo, que nao se aprende na terra, nem 
se conquista no mundo, porque lhes vem 
directamente d'essas regi6es aladas onde u 
lnspiras:ao habita e on de a Poesia nasce .. . 

Guilhermina Suggia,dizia eu al<>ures e pe<ro 
licenca para repe ul-o agora, foi Ta fora ape
n as para fixar pela technica aq~lillo que j<\ 
sabia realisar pela intui<rao, e se muito apro
veitou sem duvida com as lic6es dos erudi
tos, com os conselhos dos p'raticos, com a 
ex periencia dos sabedores, muitissimo bade 
ter posto e pora ainda, para alegria de todos 
n<)s, da SUa propria alma que e tecida de ]uz, 
da sua pessoa l intelligencia que e feita de pe
netras:ao, em tudo quanto a s suas maos nos 
tocarem e aos nossos ouv1dos nos offerecer, 
como um supremo encanto, como um ines
timavel regalo ... 

T endo ja compromissos para Leipzig, para 
Berlim, para Moscow, para S. P etersburgo, 
have ndo sid o acclamada em niio sei quan
tos centros da Allemanha, onde as celebrida
des pullulam,- 0 que nao sao affirma~6es 
gratuitas que eu aqui este ja formulando, 
pois tudo e facil de provar-se , e nas pro
prias paginas d'este semanario os documen
tos abundam - s6 me rest a ver que tudo 
isso se ra exp lendida e largamente confir
mado, inclusive por este fastiento publico 
de Li sboa, no proximo concerto que a fa
vor de algumas instituic6es de beneficencia, 
ella, generosa como se111pre, e desinteressa
da como raras, aqui deve real isar. 

Alguns homens de lettras, artistas, criti
cos, amadores, assignam agora mesmo um a 
mensagem que lhe vae ser aprese ntada em 
tes temunho de effusiva e sincera admiracao, 
e n'e ssa mensagem, on de para hom·a do sexo 
feminino alguns illustres nomes de senhoras 
figuram tambem, por cerro nao caberiam 
amanba os de todos quantos depois de a 
ouvirem e de a applaudirem, sintam que 
esta ali alguem tao merecedor da enterne
cida sympathia das nossas almas, como do 
expansivo calor das nossas palmas; mas 
umas e outras nos lh'as daremos enthu
siasmados e agradecidos, po rque nada d' isto 
se compra nem se paga, e porque Guilher
mina Suggia, crea tura de poesia e de sonho, 
faz-nos por uns instantes esquecer a vida 
e as suas so mbras, para nos elevar comsigo 
ate essas distantes paragens onde sobera
namente refulge o Genw redivivo da Arte 
immortal e sagrada .. 

AFFONSO V ARGAS. 

~~~~~~~~~~~ 
i!.5~~~~~~c.s~~~~~cscscs 

NOT AS DE VI A GEM 

De uma amabilissima carta do nosso amigo 
e illustre collaborador o sr. Jose Relvas, que 
se encontra actualmente em viagem pelo es
trangeiro, pedimos licens;a para extrahir os 
seguintes fragmentos, que hao de por certo 
interessar vivamente os nossos leitores. 

« ..• 1 a quinta-feira ouvi Pugno, no Con
cert-Colonne, e na sexta-feira uma seance 
do quatuor ·Parent na nova sala Aeolian. R. 
Pugno e um grande pianista, posso affirmar
lho sem que haja o menor exagero em o 
classificar assim, e em dizer-lhe ate que e 
um dos maiores pianistas da actualidade, 
porque se reun em n'elle muitas e amplexas 
faculdades, que repartidas, fariam a felici
dade de muiws artistas. A um vigor, em que 
se assemelha muito a Bauer ( e dir-lhe-hei de 


