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Malcolm Sargent 
Guilhermina Suggi 

Will iam Walto-n, ooml)osito.r ingl@s, nascido em 1902, autor da ccSinfonia8 
executada, na passada sexta-.feira, 11m s. Carlos, com g~ande exlto, pel"a 
Orquestra Sinfonica Naci.onal sob a direcciio do eminent~ chefe de orques:
tra inghls Dr, Malcolm Sarg>ent" num d!ls concertos organizad·o·s pelo 

Circulo t1<e cuaura Musical 

~c wctas as semana.s fossem como a 
que acaba de passar, niio s~ estava mal 
de todo ncste cantinho da Europa, pelo 
menos para os que tazem sua TLque!a 

em SAO CARLOS 
~ - . ·'!' 

e tao_ in~ontcsttivel como a sua sen- f achados de orqnestrarao, e algo labo· 
switidade: Sargent sa be o que quere 1 riosa e por ve.tes 6ca. 
e cju~re o que sente. Veja-se ·como· ele Nas conl!eciclas «Variar;ocs,> cle Boc!f. 
plasticizoll o desen!10 me!6dico ·na Ti?.r- mann revela Suggia quasi t6das as fa
ceira · Sinjonia cte Brahms (e nao sera cetas do seu genie; jci. o sabiamos cpu
demai_B subli1_1har ·'! elegancia moral! e demos constata-To novamente. I,{flexiio, 
artfsttea da mc~usao, no sert pnmetr? sonoridade, exuberancia irresistiuel, do
progrcnna, desta obra do grande must- minio absolut0 do instrumento que de
eo aiemao ... ) comq jora:n~ caracteri~a-~ saparece perante a arte- tudo emfim. 
du~ as d.tferen.tes. apan~oes do tema 0 seu triu.njo foi clamoroso, por parte 
pnnetpal do pnmetro andamento,- como· dum publico que nao a qtter·ia largar e 
surgiu c jo1 valori.~arla a bela _ frase pa·recia querer exigir-Hre wn «bis». Um 
de riolinos quasi av jim do si'gunq.o, «bis»! «Shocking»( 
como joram torncdas visiveis certas E qtlando ela, de miio clacla com Sar
modula~oes. 0 gesto< sabe silr ampio, gent (que esteve sempre admiravel 11 
e nelc a precisiio niio exvltte a fld~N- acompanhar, 0 que · e · muito diferente 
lidade, o- q:te se p6ue. notar especta_l- de «seguin), defrontatia a sala que vi
mnt no batlada do «Pert~ct Fool»· ac nha aba'ixo eom ovacoes, houve mo
Gustav Holst, qu.e superwrmcnt~ . tc- mentos de particular einociio ... . 
chou o 1.° Cofwe1=to; e qite era a ttnTca. j\ 1 London overtttre11 de Joh.n Ire· 
novidacle ab~ol1.ta _ctc&s~ nC'ite. Nolli- land, «Ouvindo 0 primeim cuco na pri
cladf' _do maxm.w mteres.~e que, d.!!S- mcwera» de De!ius e a «Sinfonia de 
gravadmnente, a escasses de espa~o nos Wllliam Walton completa.vam este belo 
proibe analisa~; o que niio pocle fi~ar piograma, as duas ultimas obras em 
sc1v. reparo e a trodur;ao <10 do>do pTimeira audiciio. . 
van·ido,, impressa nos programas e que «0 Cuco» de Delitis tem o caracter de 
de3virtua a idea essen'cial dessa opera- wna pastoral e um bonito quadro que 
sinlta nwn acto, concebida como sdtl.ra pode enfilei;ar ao !ado da «Pastorale 
ao <<puro simples», ott seja ao Parsifal. d'Jtch> de. Honegger ott da «Tarde de ve-
Nao e porem, no -~ar~ifa! que nos ~az riio;> de Kodaly. ·• 
pensar certo epts6dto do . «Perfetto Musica requintadamente harm6nicll, 
Id'iota» (tal c a tradur;ao exacta), mas niio e estd claro imitativa - o que sc 
sim .tw_ «P~t~ucha~_st,rd,vins}oian'?-· - prova' pe!o fa.cto' do «primciro clarine-

t; nuo e 1sto logtco. Nao ha _1Jorven- te-cuco» de sop.rano passar a tenor, e 
tura. semelhanqas entre o ambtente de cantar a segundct vez uma oitava abaixo, 
fantasia das duas obras, por t_£11! _lado, ou quasi. . ___ _ 
e, pgr outro lado; entre a m1serza do Mencionem.os uma viva execuciio cia 
p~bJ'C boneco de Stravinslcy e o pobre abertura de Ireland e cheguemos ao 
tonto de Holst, o .Cfual atrat·essa toda uclOU» do coucerto, a grancle Sinfonta 
a opera sem projerir nma palavra e de William Walton. Esta sim, que mere· 
sai d.esse mutismo apenas no final, cia uma analise detall~ada. «Ja repal"O>t
quanclo 0 rgi u,e_ dli a fillra- !llH casa- i nos pregt!ntava uma conltecida persm:a
mento, para arttcztlar 1L1!1 un1co mo- lidade nutsicaZ portuguese- como os m
nossilabo: Nao! , gl<?ses siio dotados para escrever esse 

lllas neste paralelo 11iio se veja, nem genero tiio espinlwso e tao faci!me4e 
de Longe, ·comparac;iio: a personalid!!de vulgar que e o «scherzo», ou o que dee 
110derosa cf.e Holst afirma-se, aqul como faz as vezes? 0 da. cSinfonia Londres: 
nos Planeta.s jd nossos conhecidos, de de Vaughan Williams, o «Mercurio» do 
modo inconjttndivel, quanto mais niio «Planetas~ C:e Holst, estc segundo a~td~
seja pela orquestra~ao, rutilante ou mento de Walton - e tantos outr?5·; 

subtil. sempre in/alive!. A e.tecugao Na verdade, 0 «Presto» desta Sinfoma_ 
qtt.e Sargent obteve da nossa Orquestra marat•ilhoso e causou fuucla impressilll: 
Sinfoillca Nacional merece out.rossim os, talm•.z tambt!m p.t>l!t forma transcenden 

e, divisa lapidar que certa Associa~iio de 
>s Concertos parisieme costumava ins-

crever pos seus programas: «:()Ode-se 
viver sem musica... mas menos oem~. 
E niio devem ser tao poucos os lis
boetas que assim pensam, po~~ apesm· 
da superabrtnd.ante chuva e .dos min-

guado.9 transportes niio deixaram, por 
e.xem11lo, de cncher S. Carlos na· ?Wite 
de quinta-jeira. F: claro que, com a 
d·up/4 desculpq, dQ matt t ,empo e da 
{alta de <<taxis~, ~oram ainda m~is nt~· 
merosos do que e costume, se e posS1-
vel, os retardatti1"ios, sujeitando-'!ws ao 
vexamc de estarmos so ttma meta casa 
para acolher wn hospede ilustre a sua 
entrada no palco; mas as manijesta
coe3 apoteoticas com que o saudou, 
7~0 jin_t do concerto, uma sala que ~e 
cnchera literalmentc no fim da pn· 
111eira parte, vierarn provar que os que 
ci1cgaram taTde niio o fi;zera:m por t~al 
e r:uc, afinal, os Zesados tmham stdo 
cles, que )>Crderam wn grande Conc:er
to cle Dvorak. precedido de ttmas \' es
p.3s cle Vaughan Wi!liams admiravel
mente aereas e espirittwsas. Mas esta
mos a antecipar. 

IS 

a 

o magno acontecimento da sema
nu foi; pois, a estreia em Portugal ?:_o 
eminente director de orquestnt tngtes 
Malcolm Sargent. A realcar ainda tal 
acontecimento, a solista nesses dOis con
certos de quinta e sexta-feira - orga
nizados pelo benemerito c;::h·culo de Cul
tura Musical - era Gmlhermma Sug· 
nia, a violoncetista internac~onal. nossa 
iegitima gloria e suprema vmdade. . 

se nos pennite o dr. _sargent,_ ladces 
first. suggia esteve, nesses dots cot~· 
certos. soberana como semp~e. No pr>
meiro tocou, com a orquestra, os ~on
certos de Dvorak e Saint-Saens, Ja !he 
tinlla>rws ouvido ambos, mas os q~te 

0 escutaram pela primeira ve:z nao 
csquece·rao tif,o depressa, co1~ certe.za. 
a forma como ela diz o dtalogo com 
,0 clarinete no 3.0 andamen~o _de 
Drorak nem a sua interpretagao m
snperti~el dessa cousa deliciosa que e 
0 Ccmcerto ·de Saint-s_aen~. .· , . 

Sir Edward Elgar, ilustre compositor ingles-, ctiio ."Concertn',;- para· viol~_·n· 
celo e orquestra fci tocado po r Cui1hermina sugg1a com .a Orquestra S~n· 
tonica Nacional dirigida pelo Or. Malcolm Sargent na nocte-de sexta-fe1ra 

no Teatro de S, Carlos, e saudado com entusiasmo 

Malcolm ·sargent nao e o pnme,Jo 
musico ingles que nos visita (hti pouco 
mais de um ano pudemos adnnrar a 
ex,eelente meio-soprw:o Astra Desmond) 
·nlqs 6.--o primeiro ·director de Df:q1tes
tra. E aqui temos mais tmta demons
trar;ito viva de quanta poae wn gra,J.de 
povo a quem se dizem as V:!rdades, 
sem atenuar, antes exagerando, o q:ue 
elas possam ter de duro! Por :'lutto 
tempo os pr6prios ingleses repeham _ e 
repisavam 0 mesmo tema.: que nao 
eram musicos, qw~ nada ttnham que 
estivesse {t altura do qtte certos patses 
jaziam - e vem a proposito lembrar 

que toi wn ingles, sir .w. 1!· Ha_dof,, mais incondicionais elogios. Niio que- te como joi levado. Niio gost.amos me..i 
quem pttblicD1t nos ftns a_o sec~ 0 remos saber se elct foi conseguida em nos, ponhn, do 17rimei7'o _«Al_legro . assau~ 

passado o primeiro ensmo s>stem{tttco boas ou mas condiqoes se com mttitos o «Andan.te» e porventura o andament_ol 
sabre Mitsica e Critica Music~!, (con:o ensaios se com pouco;; nem isso e de em que melhor se'patent~ia a origin.alt·j 
introduc;iio aos seus Estudo.s ~bre mu; nossa conta. 0 critico julga aqttilo que dade do autor, cujo talento . robusto e 
s.ica mode-rna) trabalho !1tagtstral . q_u lhe joi apresentado, neste caso uma eminentement~ pessoal se desencadeia. 
terminava assim: «9 dta. da mustca execuqdo digna da obra, isto e, de em catadupas no «Final». Obra d<?. exa-1 
Inglesa vem per to. Jet se vtbrou. mesmo grande cZasse. me para um director com..o para wna, 

· 0 primeiro golpc, e se conqutsto_u a · orquestra. Um bravo sincero a Orques-1 
prill'feira vitoria. Vamos a saCtfdtr a No programa de sexta-feira, que tinha tra Sinfonica Nacionat que se !touve 
indolencia mental que se esquwa ao ainda mais categoria do que o primeiro, com a maior gathardia, e a nossa admi-1 
inc6modo de u?na ci.ecisiio; vamos a Guilhermina tocou o «Concerto» de Sir m<;O:o inc,ondicional para Malcolm Sar-; 
formar nosso jui.zo com o estudo dos Edward Elgar, e cremos que o Je;z pela gent pela direcr;iio matizada, acentuada.· 

{}rcmcles Mestres, .e a aplica-to a uma 1.• vez no nosso pa·1s, pelo menos com e nitida, pela genero:fida<ie com 'que , 
aurecia.r-lio generosa da Arte dos nossos orquestra. Os que querem saber o que e se entregott a obra e pela constante se
dias ... e cr nossa recompensa sera .ac~es- to car violoncelo, devem otwi-la na passa- guranc;a com que· a mn tempo ann~ot~ 
ciila do jacto de tennos c~ntnbutdo gem em semi-colcheias do «Allegro mol- e «domou» a orquest1·a de Walton nessa 
para veneer uma Ca11Sc£ nactonal>> . to» e no remate dessc mesmo andamen- obra impo1·tante, conduzindo-a ao e:rito 

-:ResuUado: prepararam-sc. E, de- to! Mas ainda e preciso saber, para mais fi·it(nfal. Verdade seja que nos, co
pois de Elgar, de Parry, de Bantock, avaliar o que ela ali faz, quanta 6 di- nhecedores do meio, .duvidamos que 
vieram vaughan Williams, Delws, ficil o ritmo clesencontrado, o «stacal_?», aqt~elas interminaveis ovacoes jossem 

Arnolcl Bax, Holst, Arthur . Bliss, o cromatismo desse passo que nas maos dirigidas, em pa1·te sequer,_ a compos;
para nao falar seniio dos compos1tores. de Suggia parece quasi ameno. Agora, clio .. Seja como for, gostumos de ver 
E quando a Inglaterm nao tivesse hoje, oucam-na na frase cent;ar do «Ac!agio», aquelas seis ou sete ~ha~wdas ao att
como chejes de orqt•.estra, senao Mal- se querem saber o qtte e uma «art1s~a» eltcntico cchcfc• que a dtrzgn·a, como todo 
colm sa.rgent, jti se pucLia consiclerar o que ela pode enco;ttrar, extrmr e 0 1n·nnramo ••nttlvelmente. 
bastante javoreciclct. ~omunicar, n~m.>a 11l1LS>ca que, em~~r~ VI -ANDANTE 

.A, cmtorid.acle dcste jovem director ,sempre rcspezta11e! e com vercladel1o. 
. I 


