
DE MUSICA 

MALCOLM SARGENT -A Ingla.terra conta hoje no n~umero de seus 
E GUILHERMINA SUGGIA valores nacionais a Malcolm Sargent, que, 

ainda ha !POUco, era esperanc;a cada. vez mais 
prometedora. Ufana-s·e de o contar entre o seu esc.ol de artistas de pri
meira plana e, aqui para nos, tern razao. 

Recentemente, o maestro Malcolm Sargent dirigiu a Orquestra 
Sinf6nka da Emissora N acional de Radiodifusao em tres concertos da 
presente temporada do «Circulo de Cultura Musical». Os concertos efec. 
tua.ram-se em Sao Carlos e em qualquer deltes tomou parte Guilher
mina Suggia. 

Ouvi dois deles - o segundo e o terceiro - e· o que ouvi chegou 
e sobrou para .aquilatar do r .eal merecimento do reg1ente. A orquestra -
euda disposic;ao nunca vira .adopttar ate hoje, mas que tern real interesse: 
os violoncelos no lugar habitual dos segun'dos rabecas, etc. - parecia 
outra, com malea:bilidade sonora a que nao estamos habituados, com 
melhor qualidade de som e maior coesao. 

Os programas, quasi todos compostos por obras novas '(novas para 
mim), nao permitiram apreciar o m~stro Sargent quanto a expressio
nismo, mas patentearam iniludivelmente o merito do ensaiador. 

E CJerto que OS no.ssos musicos quando tocam sob a direcc;ao de urn 
estrangeiro capricham em nao querer fazer rna figura e tocam com dis
dplina, atenc;ao e boa-vontade que restao longe de empregar quando sob 
.a batuta de maestro de casa; mas nao o e mJenos· que ·OS maestros estran
geiros (a:bstraindo da questao de maior ou menor competencia) poem 
nos ensaios outra soma de esforc;os que nao os da casa, para quem o 
ensaio se pode comparar a urn frete, ou nao passa de mera justificac;ao 
para receber o ordenado nro fim ,do mes. 

De entre ras obras executadas em primeira mao, a mais dificil 
foi, s·em duvida, a Si:nfoniJa, de GuilhermJe Walton, pec;a ouric;ada de coi
sas tremendas, bastando dtar as como-chicotadas sonoras feitas pela 
orquestra, toda em staccati. Pois a orquestra tocou-as com rara precisao, 
o que denotou muito a>proveitame:nto de ensaios e indiscutivel prestigio e 
clareza da batuta do maestro Sargent. Tive a impressao que o ilustre 
r.egente nao g·osta da ohra de Walton, ,talvez por causa de sua formac;ao 
musical feita ao 6rgao. Digo isto porque as pec;as cuja urdidura se apro
ximava da escrita do 6rgao encontraram no maestro Sargent interprete 
de ram delicadeza - v. g. os trechos de Delius e, sobretudo a admira-
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v.el Fantasia sabre um tema de Tallis, de V>aughan Williams, que foi dada 
fazendo realgar os minimos pormenores. 

Como acompanhador achei-lhe senoes. Eu sei qllle Guilhermina 
Suggia e talvez a artista mais dificil de acompanhar que ·e:xiste, porque 
.toea sempre ao sabor da ,disposi•c;a.o de momento e nunca, segundo uma 
forma, por assim dizer. Mas, toque assim ou assado, o perfeito acom
panihador .deve .seguir rigorosamente a interpr.etac;ao do solista (mesmo 
que a julgue erra;da .ou dela nao .goste) .e nunca de outro modo, isto para 
que nao de lugar a div6rcio-estetico (quer sob o ponto de vista ag6gico, 
quer sob o dina,mico), como sucedeu em mais de uma pa;ssagem do Con
certo de Elgar. V. g. a alturas tantas a .solista fez «rubatos», ralentandos 
e 1su~pens6es (que de facto o autor nao pos hi); pois esse me.smo de.se
nho mel6dico era imediatamente reproduzido pela orquestra sem ruba
to, nem ralentando, nem suspensoes, parec.endo (e sendo ... ) outra co•isa. 

* 
Concertis.tas ou destr.os, como dizia D. (le-se dom e nao de) Fran

cisco Manuel de Melo, ha-os de duas quaUdades - academkos e de tem
peramento. Ambos dominam ~ tecnica dos respectivos instrumentos, mas 
ao pas·so que .os primeiros sao, por assim dizer, escravos das obra.s que 
executam, os s·egundos coam-nas atraves da sua sensibilidade. 

:E de ver que no concertista aca.demi.co a personalidade dilui-se, 
se nao existe de to do. Po is no concertista de raiz ( chamemos-lhe assim) 
a personalidade forte actua em primeiro lugar e condic·iona tudo. 

· 0 academico toea e chega por vezes a cantar, mas toea e canta 
calculadamente, com o cerebro; as suas realizac;oes sao filhas de muito 
estudo e de pervicaz labor. 

0 destro de temperamento canta mais do que toea e fa-lo com a 
alma. As suas realizac;oes teem muito de espontaneo e .sofrem a infiuen
cia da dispos·ic;ao de momento. 

0 primeiro impoe-se-nos com sua arte perfeita e vista a frio. 
0 segundo arrebata-nos e desllumbra-nos com o fogo da sua arte, 

as vezes pecante em questoes de .pormenor. 
0 concertista aca.demico tern a pre.ocupa~ao de nos transmitir a 

ob.ra com a maior exactidao possivel; o outro interpreta-a a seu modo e 
da-nos uma versao pessoal, que pode ser discutivel, mas que e sempre 
sinoora e cheia de vibra~ao. _ 

Ha quem prefira os primeiros aos segundos e reciprocamente. 
Eu vou pelos ultimos, porque sao muito mais raros, embora veja o 

perigo que 01s leigos podem cor,rer de acreditarem por artista-de-eleic;ao urn 
vulgar trapaceiro. 

Guilhermina Suggia e, inc.ontestavelmente, concertista de tempe
ramento. 

Sua personalidade musical, de 'rara ;pujanc;a, impera nrus obras que 
executa. Mas, porque e urn temperamento - e de eleic;ao! - carece de 
cantar para se expandir liv~emente, porque ·o canto e a linguagem da 
a:1ma do verdadeiro artista. Por isso quanto mais de concepc;ao vocal fo
rem as obras que toque, tanto mais as ,sua1s interpretac;oes e Lr.ealoizac;ao nos 
fascinarao. Por isso tambem quando as obras que executar sejam de con-
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cepgao instrum,en~a~. ela n~o .l?grara estar a v.ontade e ficar..,se-a aquem 
das suas l.argmssima·s .po.ssibihdades, iPOrque as nao pode sentir. :E como 
se se engawlasse urn rouxinol. 

. 0 . Oonc~rto de El.gar ~sta ~esses .casos. Nao e obra que a insigne 
vwl.oncehsta smta. Por I,ss.o e desigual na sua interpretagao, nunca pode 
ser - tocando-o - Suggia cern por cento, e pode toca-10 mai•s ou me
nos bern. 

, Ja com ,as ~ariagoes sinf6nicas, de Bo(mmann e, sobretudo, no 
Conc~erto em re mavor_, de ~aydn. & ~.a ( digo assim porque o verdadeiro 
concerto de Haydn e mmto mais simples e ... mais belo) nao se da 0 mesmo. 

E ~o o~vi-la viv~r este concerto tudo esquece e tudo se perdoa v. 
g. a de.safmac;ao ou queJando pormenor. ' 

A artista sobrepuja tudo, devem gigantesca e faz-nos extasiar ante 
os tesouros ~ue Deus lhe deu, ao mesmo tempo que a sua ar·calda maravi
lhosa nos de1xa perplexos. 

A ~rimeira_ vez que tocou o Concerto de Elgar o publico tributou
·lhe a, mawr o-yac;ao a que tenho assistido em S. Carlos. Todavia - a fa
zer fe ,pelo:5 dizeres ·d~e uma en.tr~vista que QS jornais publicaram - a 
g·rande artist~ deve te-la agradecido, mas nao aceitado porque deveria. 
estar c.onvencida. de nao ·ter sido feliz. ' 

Dia~ depois, quando o toc?u segunda vez, foi muito aplaudida, 
mas ... mu~to menos que na an tenor. E - caso curioso - Suggia tinha 
tocado mmto melhor !. .. 

a 01:1tr~ nota . ~e interesse: Quando, ao tocar 0 Concerto de Haydn 
& C . .' ~ ms1gne arhsta portuense _ exibia uma arcada magnifica, soberana, 
prodigiOs~ -:- urn~ ar,cada a que nao conhego par - vi varias «sumidades» 
com o~ labws .cn.spados por desdenhoso sorr·iso... Tal esgare pretendia 
rtraduzi~ !lupenondad~, de:notando desprezo iPelo genero amaneirado da 
co~pos~~o, I?as, no f1~ de c~nt~s, s6 mostrava inferioridade, porque tra
duzia, Imludivelmente, Ig.norancia crassa em mater·ia de tecnica instru
mental. 

Esta actua:~a~ ·~~ Senhora Do_na Guilhermina Suggia de Carteado 
Miena! apesar da p:rbhc1dade torrenc~al qu,e .teve, nao me fez esquecer as 
anterwr·es - e~ Sa? Carlos, com «Filarmomca» e 0 maestro Francisco de 
Lacer~d~, e no T1vol·I, com o maestro Pedro de Freitas Branco. Antes ;pelo 
contrar1o. 

MARGINALIA -0 desmedido tamanho da cr6nica passada 
. ·ob:i~ou-me a por de lado alguns a.ssuntos, 

.entr·e ~s .quais a m?rte de Anto~Ho deA Andrade e .a passagem do primeiro 
centenar.w _?o nascimento de Miguel Angelo P·ereira. Repar.o agora a for
gada OffiiSS~O~ Se bern que nao C·Offi 0 ·desenvolvimento que mereciam. 

Antomo de Andrade, que foi a enterrar ·em 19 de Dezembro ultimo, 
morreu com ~9 anos .. Dera-lhe Deus v.oz de tenor extensa e facil, mais so
no~a e be:n bmbrada ,n.os agudo;s que nos graves. Possuidor de avondados 
~ews, fOI..,~·e para Itaha, por ila andou ·estudando, com seu irmao Fran
Cisco, e vew a estrear-se em Varese, na Favor~ta de Donizetti em De
z.embro de 1882., 0 irmao.- baritono, de vo·z vol~mosa, se b~ que de 
timbre desagradavel - foi cantor nota vel e actor consumado; sua inter-
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