
MUSIC 
Esteve de parabens a cidade de 

Leiria pela pres~n<,;a da insigne vio
loncelista 'Ouilhermina Suggia. 

Ao Clrculo de Cultufa Musical se 
deve este empreendimento tao nota
vel, que permitiu aos leirienses ins
creverem nos fastos das suas frequen-~· 
tes manifestac;oes artrsticas, uma noi-
te de verdadeira gloria musical, cons- 1 

tituida por boas obras e por boa in. 
terpretac;ao. E' justo salientar, e nun-
ca demais, p6r em relevo, o impor
tante papel que na divulgac;ao da 
musica tern desempenhado aquela 
simpatica Associac;ao. A' capital trou-
xe os melhores artistas, sabe-se Ia 
quantas vezes a custa de que onero
sos encargos; e agora nao se lim ita 
a apresenta-los numa unica cidade 
do Pais, mas sim a alastrar pela pro- 1 

vlncia o ambito dos seus concertos 
ou recitais, visando sempre o seguin-
te lema: em quantos mais pontos fo
rem ouvidos, tanto melhor. E' intuito 
deveras louvavel e que merece o nos- 1 

so inteiro aplauso. E bom espirito 
compreensivo . demonstraram os lei
rienses, visto que prontamente acor
reram ao apelo de se fundar na sua 
cidade, urn a delegac;ao do Circulo ... 
Mesmo outra coisa nao havia a espe
rar daqueles que se orgulham e com 

1 justa razao, de cultivarem a Arte e a 
Ela dedicam o melhor do seu esfor-
c;o e habilidade. 

So a conjugac;ao do born empenho 
do Clrculo com o dos leirienses, 

1 

p0deria dar realidade a aSSiStir-Se a I 

exibic;ao matavilhosa de Guilhermina 
Suggia. E decerto dentro desse espl
rito, o publico quase encheu o Tea- 1 

tro de D. Maria Pia, comportando-se 
com uma compostura e mapifestando 
urn entusiasmo que sao dignos de 
assinalar. 

Ap6s umas ligeiras palavras de ; 
abertura do Dr. Agostinho Tinoco, 
que falou em nome da Comissao Or- 1 

ganizadora, e de uma explicac;ao das 1 

actividades do Circulo, feita pelo seu 
representante, deu-se inicio ao con
certo. 

Era o programa de boa e solida 
contextura, obedecendo a uma apre
sentac;ao cri teriosa, nem sempre 
observada, de obras representativas 1 

dos varios perlodos da historia da 
musica. Demais, tinha a enorme van
tagem de nao dar ao publico apenas 1 

aquelas obras que ele sabe de ouvido, 
e que costuma citar com certa enfase 
e grande grau de familiaridade, para 
demonstrar que percebe de musica. 
Para aqueles que de facto se dese
jam cultivar, nao e esse genero de 
prog ramas, constituidos somente por 
pec;as ja muito conhecidas, que seduz, 
embora seja o que merece o aplauso 
da grande massa. Para esses, o que 
interessa e conhecer aquilo que nao 
esta ainda divulgado. 

Foram todas as interpretac;oes pri
morosas, sem excepc;ao. No "Adagio. 
da "Tocata em do maior. de Bach, 
mostrou G uilhermina Suggia todas 
as suas qualidades de profunda co
nhecedora das possibilidades do vio
loncelo, destacando com uma clareza 
e compreensao admiraveis, as dife
rentes vozes, sem detrimento do po
der expressive, perfeic;ao so atingida 
pelos grandes mestres, e ainda mais 
diffcil de conseguir no violoncelo do 
que nos instumentos de tecla. 

No "Allegro Spirituoso. de Sen ail
lie e na ~>Sonata. de Henry Eccles 
foi deveras notavel, dando ao primei
ro uma fogosidade que niio deslustrou 
0 espirito da epoca a que a pec;a 
pertence, e conferindo a segunda, urn 
equillbrio entre os diversos anda
mentos, de que resultou uma sequen
cia harm6nica na conexiio de todos 
os movimentos, que nem sempre e 
alcanc;ada por outros artistas. 

Quanto as "Variac;oes Sinfonicas. 
de Boellman, perderam bastante por 
nao terem levado acompanhamento 
orquestral. E nem mesmo a tampa 
aberta ao piano, conseguiu dar aos 
sons a potencialidade e o colorido 
que lhes transmitiria, uma boa inter
pretac;ao orquestral. Foi pena, por
que e obra merecedora de ser ouvi
da em toda a sua pujanc;a e riqueza. 
E vern a proposito dizer que a audi
c;ao sofreu bastante com as deficien
tes condic;5es acusticas da sala. 

Seguiu-se a "Sonata. de Richard 
Strauss, obra de espinhosa interpre
tac;iio, saindo-se porem Guilhermina 
Suggia de todas as dificuldades, com 
a-vontade e brilhantismo. No entan
to, niio quero deixar de assinalar que 
tendo dado ao segundo andamento 
uma interpretac;ao daquelas que ra
ras vezes se ouvem, ja com o tercei
ro, em bora bern executado, nao acon
teceu o mesmo, notando-se urn pou
co, no seguimento da "Sonata,, o tal 

sagem electrizante que o fez aplaudir 
largamente a maravilhosa interprete. 

' desequillbrio de que falei atras. Os 
andamentos nao tiveram o mesmo 

' nlvel de interpretac;ao, tendo sido a 
meu ver, esta pec;a o ponto fraco do 

' programa. 
A ultima parte do concerto, cons

tituida por obras baseadas em moti
ves espanhois, foi a que arrebatou 
mais o publico, ja pela natureza des
ses mesmos motivos, ja pela excelen
cia da audic;ao. Na realidade, as ar
cadas sairam com uma vivacidade e 
vibrac;iio intimas absolutamente con
cordantes com o tipo das musicas, 
comunicando ao publico uma men-

E' justo salientar dessas obras a 
"Pec;a em forma de Habanera., que 
Guilhermina Suggia toea como nin
guem, e a "Danza ritual del fuego., 
pec;a extra-programa, onde a forte 
personalidade da concertista ficou 
vinculada em quase cada compasso, 
reafirmando a quem teve a felicidade 
de a ouvir, o seu talento magnifico e 
o seu genial poder artrstico. 

Nos acompanhamentos, Berta Alves 
de Sousa, foi incansavel de boa von
lade, e patenteou-se boa pianista. 
Faltou por vezes a fusiio ideal entre 
a solista e a acompanhante, havendo 
umas certas hesitac;oes da parte do 
piano. Mas isso compreende-se e des
culpa-se, porque deve ser deveras 
custoso acompanhar em obras de 
caracterlsticas tiio diferentes, uma 1 
interprete de tao alta categoria e de 
tao intenso fogo artfstico como e Gui
lhermina Suggia. 

Alvaro Reis 


