
MUSICA 
Concerto de Pedro de Freitas B1·anco, fora da 

assignatura, em qu e tomon parte a violonce

lista Gnilhermina Suggia-Mena, no Tivoli. 

0 
recente exito de Guilhcrmina Suggia 

nestes m esmos concertos do Tivoli em 

nada influiu, prejudicando-o, no scu 
rccitaC do !'Iltimo sabaclo. Apesar clessa outra 

prova de ha poucas semanas em que a insigne 

violoncelista portuguesa- ouvi u a rna is frcncti 

ca das ovas;6es ; apcsar cia tarde chuvosa, im

pertinentc, convidativa ao aconchego do Jar, 
Guilhermina Suggia levou ao Tivoli urn pu

blico selecto e numeroso, que por complcto 
encheu a elegante sala, p!'tblico rendido · pela 

arte eminente dessa gloriosa compatriota, ha 

muito credora de bern justificada fama mun

dial. 
Agora Guilherrnina Suggia toea-nos o Con

certo em re, de Haydn encantadora · obra cheia 

de tcrnunt, de gra~a , fresca c luminosa, cur

va de beleza tao simples, de l' armonia tao 
dace, que do primeiro ao !'Iltimo compasso im

p6e-nos o desejo sequi~so de nao perder uma 

nota, sequere ... 
Suggia executou o Concerto de Haydn corn 

o maior inter~sse. 0 allegro moderato, doi-

rada exposi.,ao c!.e temas, 0 ultimo allegro. 

onde Haydn ja vi~lumbra a estructura sorri

dente do scherzo, f· «m interprctados perfei
tamente. 0 adagio porem executou-o Suggia 

com rara fclicidad e, exaltando a sua inebrian

te linha m el6dica, os seus arroubos por vczcs 
quasi r eligiosos .. . 

Guilhcrmina Suggia exccutou a solo, na se
gunda parte do progt·ama, o Preludio, a Sara

ba11da, o Minueto e a _Giga cia .'>uite em sol, 

de Bach. N a cvolw~ao destas pc~as, qu e sao 
ho j e c serao sem pre a rcpresen t" _nai s 

pura ideologia e constru.,ao rnusicais, Gui

Ihcrmina Suggia suspendcu da sua arte assom

brosa as mil e tantas pessoas que a ouviam. 
0 seu instrumento tevc por v·czcs a sonoricladc 

do orgao. 
Acompa nhada pcla orquestra, Suggia exc

cu tou por fim as Variaf6es Sinf6nicas de 

Boclmann, que em 1923 !he ouviramos, quan

do da sua aucli~ao em S. Carlos, com a Filar
mania. Esta pe~a, de muito cquilibrada e bela 

orqucstt·a~ao, onde o sabor da meloclia fran
ccsa e paracloxalmente sublinhaclo de ritmos 

nitidamente vagnereanos, foi a ultima e arrc
batadot·a prova cia arte de Suggia, que per
manece, scm um cle~falecimento, na altura glo

riosa onde ha tantos anos o scu po leroso ta
len to a colocou, e vem a ser urn dos prim~i

ros lugarcs na interpt·eta~ao mundial do vio

loncelo. 
Guilhcrmina Suggia ouviu fartos e prolon

gados aplausos no final deste brilhar te con
certo, ultimo cia actual temporada no Tivoli. 

Ainda uma cita~ao: a interpreta~ao de Pe
dro de Freitas Branco a L' Italiana in Algieri, 

de R ossini, ja ouvida em um concerto dcsta 

temporada. Ao !ado de outras que ultima

mente temos tido ocasiao de nele admirar , 
esta rcgencia permite afirmar que Pedro cle 

Freitas Branco caminha a passos largo · .-- · ··a 
uma forte personalidade de chefe de orque,-

Luis Moita 


