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GUILHERMINA SUGGIA
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~iclames, os indispensaveis. Aqui e acohi,
tiocaram-se impressoes sobre o magnifico resul· ']
tado do primeiro concerto da «Philarmonia», e
e41mo todo o apaixonado da musica soubesse que
prazer seria o de escutar uma artista tao eminentemeote ar·t~sta como" Gnilhermina Suggia, ja
muito 'antes da hora de come~ar o conce.r~o nao c
hav la uma cadeira a venda.
0 publico !eve claramente a previsao cio re· ll
galo de espirito que foi a uoite d'houtem em
S. Carlos. E quem ha muito tempo nao escutava
Guilhermina _Suggia, porquanto, salvo erro, a ultima vez que aqui tocou foi . em 1907 n'uma
apresenta~ao com Vianna da Motta, no Salao do b
Theatro Nacional, matou emfim as muitas saudades aqui deixadas pela nossa artista hoje tao au· s
reolada de gloria. A::ora, como entao, Guilhermina d
Suggia ~ a mesma figura delicada e meuda, na n
qual estremec~ um dos temperamentos artis.ticos n
mais authenticos que a Natureza caprichou em I
crear. Quando ella se inclina sobre o bra~o do I
atradivarius, como que a ameigal-o com a vista,
1111 d'elle affasta a cabe~a airosa, sacudicdo-a
n
como um tribuno n'uma rajada eloqoente, dir. ae-hia que a victoriada artista se stnte dominada l i
pela voluptuosidade de se escutar e de communi- r
car ao aoditoi:io o ardor d'alma que a devora. r
Goilhermioa Siiggia, pela vida interior, pela sin·· li
ceridade .e pela teosao do senlimeoto, e a expres- u
aao maxima da . artista da nossa ra~a. Ha n'ella, s
a par da paixao e do l!osto, uma riqueza de ener· s
gia que .confere as suas iuterpreta~oes um dyoa- s
mismo lyrico extraordioariameote inteoso.
Natoralmente, poderiamos falar dos meios ma· d
teriaes d'exe:u~ao da eminen-te artista, Mas para I
que, se ha nma vintena . d'annos is so era co usa v
de que ella ja sorria? Para que, se o encanto u
come~a onde termina a perfei~ao technica, e um I
encanto ~ tudo que produz a sua litaravilhosa
aile de ioterprete? Quer nos classicos, COD:IO Bach . ll
e Haydn, quer nos mnsicos modernos como Edouard s
Lalo, a perfei~ao vem sempre a ser a mesma. E' f
admiravel-admiravel em todo ! Com isto Iemos d
dito 0 que em LOSSa opiniao e Guilhermina Sug- c
gia.
E como o6s pensou e scotia a assi~tencia in- [
teira, pois que a noite d'hontea foi d'um enthusiasmo que aqueceu ao rubro; sentia-se na d
sala de S. Carlos esse fluido mysterioso e com- t·
municativo que incita um auditorio a applaudir t:
em clamorosa e unanime exalta~ao, como se a
mesma mola em certas occasioes o impellisse ~
JlOr egnaL'
s
Foi, com effeito, uma grande noite de musica, 0
nao concorrendo tambem "pouco para isso a or·
(
chestra com o sen t;io competentc director. A
abertura do Don jaan, iniciando o concerto, cor·
t:
r~n de molde a dispor muito bem o publico. No
e
Preladio, Danra dos Aprendizes e Cortejo tiM eorporafoes, dos Mestres Ca!ltores, Francisco ~ La- g
cerda esmerou·se. n'uma execu~ao extumamente
cnidada, e nao foi pequeoo prazer a audi~ao de b
am . noctoroo de Duparc, intitulado Aux Etoiles. i!
Esse n?cturno dedicou-o o auctor da Phidyte' e
Invitation au voyage ao noa'so illustre compatriota•
e pela pureza das suas linhas, pela suave poesia a
que rescende e pela es piritualidade que ~ sua
principal caracteristica, mereceu bem o agrad 0 u
tl
com que o escutaram e applaudiram.
s
Em summa, nada faltou para que o concerto
cl'hontem, todo elle animadci de palmas ii Goi• a
Jhermina Suggia, a Francisco de Lacerda e a q
0
rchestra inteira, que tambem os teve merecidos, p
dado o apuro com que tocou as suas pe~as e a I
perfei~ao com que acompanhoo, fosse dos que I'
levantam e tonificam o espirito, alentam os brios
patriotic:os e de~:~~am de si uma reminiscencia D
que s6 s~ devaoecera a costa de muito tempo.
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