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0 CONCERTO DE 

~uilhermina Suggia 
constituiu urn maravHhoso 
espectaculo musical h 

g 
d 

Srtgr,;ia qtec toea para Londres 
110 Albert Hall, Suggia que tem o 
ser~ rctralo pi11Jado na National 
Galery Art esteve na segtmda fei
ra em Coimbra. 

Acontecimmto musical de assi
~ralado t·elevo pode considetar-se a 
noite de :z.a feira do Avenida qne 
regist.m a maior enchente da lem
porada. 

Mat's uma ve.s o Circulo de Cui
lura Musical nos brindou com um 
cspcct.iwlo itzolvidavel, continuan
do assim a;ctemprir a magnifica 
misstio em que sc empenhou de tor
trar c.mhecidos etztre nos os artis
tas de rename. 

albn da vulgaridade do som, pa- b 
rece que rebttscando otetros efeitos d 
que ate nos impressionaram como n 
se a Danca do Fogo fosse coisa ·d 
nova. d 

Berta Alves de Sousa, acompa-
11hou ao piano scmpre com a des
crifiio devida e de maneira que 
pode considerar- se brilhante. 

Conccrteza julio Klmget dcve 
ser C01·Isiderado um grande pro- s 
fessor so por tcr conseguido aper- j1 
feifoar assim a tecnica da sua dis- ti 
~~~ p 

0 atzo de I947 comefou bent para t; 
C.oimbra. A scguir aos «Peqtte!los a 
Can/ores de V ima», a noite do dia P 
J· Esperamos que a epoca continue ti 
como estes factos fa zem augurar. ft 

d 
M. M.S. 

Nao e porem esse o caso de Gui
lhermina Suggia porque eta e ja 
mrmdialmenle conhecida, ja pela 
critica internaciona_l, ja pelos es
pectliwlos r e alizados nomeada
mente em . San Carlos ou trat~smi- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;iu1111 
lidos pela .!):. N. e pela B. B. C. 

Mas Coimbra foi no dia .J que 
tevc tela primeira vcz a dita de 
orrvi-/1 c dai o interesse des pert ado 
eo entusiasmo dos aplatesos tribu
tados a virtuose. 

Fa/ar sabre a interprelafao de 
Srrggia? E' difi f/4: Sabemos que 
cia p.re tza musica mais que a sua 
alma, porqtee ela vive o que toea. 
0 vio'loncelo e a sua eloquente for
ma ac di.se1', nos recortes maravi
/hos->s da Tartini ou nos compas
sos c!teios de notas de Rachmani
uoff. · 

U j•t·ograma que nos apresentou 
ua Sl'gtenda-feira estabilizava-se 
entre o equilibria e o gosto do pu
blico. Nem muito profunda, nem 
tmlilo corriqueiro. 

Pat a que destacar na primeira 
part~ a Sicilian a de von Paradis 
orr o ltond6 de Boccherini se todas 
as partituras foram interpretadas 
com o mesmo sentimento, sem uina 
qr~eb1<1 de entusiasmo, sempre i£ual- ' 
mmte melodiosas? 

Uma das sonatas do russo Ra
c!lma •tinoff preencheu a :z.a parte 
e Bath a .J·"· Deste queremos des
tacar a suite em . do em que para 
triJs Sttggia foi magistral. A des
tacar a Sarabanda e a Giga 01Jde o 
especlador co1zseg11iu sair da du-
re.;a que Bach traz ate nos, mteito 
pritu 1palmmte nos vulgares con-
certos de Camara. Cada momenta 
devia ter sido estudado com cui-
dado e atenciio pois deu-nos a im-
press io de vcr a cor do sentimento 
do ct•mpositor em cada passagem 
do at co pel as cordas do violoncelo. 

1 e1 minote o concerto com quatro 
composiroes muito conhccidas e que 
por >so o ptiblico mais gosta. E' 
faclu que a maior parte dos ap!au
sos que se ouvem tradusem mais 
rrm «fair play » de imitaciio ott pa
reccr bem, do que a cxpt'essiio do 
que verdadeiramente se percebe. 
A pres um reve, de F attre, a Sere
nata espanhola de Glaztenoff, a 
Habanera de Ravel e a Danc;a do 
Fogo de 1vi anuel de Falla consti
tuirwn um magnifico pottto final. 

Esle bailado do «Amor Bru."Co» 
do ct ·mpositor espanhol, mostra
·tlos outra faceta da artista que a 
radio ate aqui 111'i0 1105 tinha dei
Jado pcrceber intciramet1te: E' que 
Srrgg ia mostrou a qui sair para 
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