
Os problen1as da educa~ao nacional; exen1plos a aproveitar 
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Diz algures Oliveira Martins ( 1) que toda e qual
quer nas;ao deve encontrar em si mesma recursos 
para satisfazer as necessidades indeclinaveis da ci-
ilisas;ao em que e fors;ada a vi ver; e eu acho que 

~le tem razao em absoluto. Mas entre nos, · pelo 
menos ate nos ultimos tempos, nao se pensou as
sim. Yiveu-se no mais lamentavel e propositado 
afastamento da vida espiritual das nay6es a cujo 
rupo geografico e etnografico pertencemos, sern 

participarmos dos resultados dessa ,·ida, sem exer
~er sobre ela a menor iniiuencia. 

Na civilisas;ao europeia Portugal nao contava; 
e por vezes o vimos ate repelir os seus filhos que 
e haviam tornado ilustres ou conhecidos quer no 

estrangeiro, quer dentro do pais , bem como o tra
alho que eles produziam e o enobreceria; e pro
edia-se assim para podermos continuar vegetando 
a sorna e apagada atmosfera mental que nos ca

racterisa. Ainda nao ha muito que urn graYador
edalhista, primeiro premia da Escola de Belas 

Artes de Paris, se viu afasta do da nossa Casa da 
Moeda, na qual fait a )oda a direcs;ao artistica; e 
voltou para Paris onde vive entr_egue a gravura 
de medalhas e <t escultura, e onde lhe e reconhe
cido o seu Ya!or real. E ' Joao da Silva, antigo a!urlO 
das nossas escolas industriais e antigo pensionista 
do Estado .na Suis;a e na capital da Frans;a. E na
turalmente perguntamos porque se gastou dinheiro 
com a sua educas;ao no estrangeiro, se de ai nao nos 
havia de resu!tar proveito algum. 

V em is to a co!as;ao para apreci armos devida
mente dois factos de ordem a~tistica que ha pouco 
se produzirarn em Lisboa e cuja acs;ao no nosso 
meio deve fazer-se sentir franca e lea!mente. Refi
ro-me aos dois concertos orquestrais realisados 
sob a direcs;ao do maestro Francisco de Lacerda, 
no segundo dos quais se fez ouvir a nossa vio
loncelista ~1.me S)uggia. E, como me cumpre, fa!a
rei primeiro desta ilustre senhora. 

Conheci-a quando, muito creans;a ainda, se apre
sentou a tocar violoncelo no 01:feon do Porro, e 

(1) , os Dispersos. 

fui eu quem lans;ou a idea c!.e--e-111 ir completar a 
ua educas;ao artistica no estrangeiro; idea que fe

lizmente v! aceite por !odos e da qual resul tou ela 
partir para a Alemanha como pensionista do l~s

tado. Nunca vi mais clara e decidida revelas;ao dum 
verdadeiro temperamento de virtuose como· foi a 
sua, e nunca tambem rnelhor acertei nas minhas 
previs6es . Todavia estas foram excedidas por 
uma forma que muito me faz reftectir e sobre a 
qual ouso chamar a atens;ao dos que se preocu
pam com os problemas da nossa educas;ao nacio
nal. 

0 temperamento de :Nl.mr Suggia revelara-se 
com uma exuberancia verdadeiramente excepcional, 
mas toda exterior, peninsular, sem profundesa de 
sentimento artistico; brilhantissimo, mas desigual 
e em extrema fantasista, nao me fazia prever, 
ainda passados anos e numa segunda epoGa, o que 
ha dias me levou a aplaudi-la muito comovidamente. 
Posso ate afirmar que nunca, como agora, vi um 
concertista caracterisar com maior intensidade e 
mais justa n1edida dois compositores tao diferen
tes como sao Haydn e Lalo. Com que superior 
encanto interpretou ela a musica do velho mestre 
alemao, e que nobre lirismo e finissima gras;a es
palhou profusamente por toda essa notavel obra 
do compositor frances ! . . . Vejo em M.m~ Suggia 
o resultado duma constante e inteligentissima aten- . 
s;ao critica que a levou a expurgar, a pouco e 
pouco, a sua tecnica prodigiosa de tudo quanta lhe 
diminuia os aspectos nobres, para atingir uma 
perfeis;ao e superioridade estetica que raras vezes 
se consegue obter. Ela e uma arttsta completa e 
perfeita, e nao deve surprcender-nos que em Lon
dres, onde habita, a considerem primeira entre 
todas as violoncelistas conhecidas. 

Francisco de Lacerda foi para Paris, tambem 
como pensionista do Estado, e l{t completou a sua 
educas;ao artistica, colhendo largamente tudo quanto 
de melhor poude encontrar nesse rico rneio musi
cal, o mais notavel entre todos na actualidade, 
como ouvi afirmar ao grande maestro russo Kusse
vitsky que ha pouco dirigiu a opera Boris Godu-
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now no teatro de S. Carlos. Em 1897, e em opo-
i~ao ao ensino entao decadente do Conservatorio, 

fundou-se em Paris a Scola Cantorum, dirigida 
por discipulos do grande mestrc que foi Cesar 
Franc!<. Lacerda inscreveu-se desde o princip:o 
nesse novo centro de instruc,:ao e educac,:ao, se
guindo o excelente ensino de Vincent. d'Indy, Guil
mant, Bordes e outros, ensino em que se formou 
de uma maneira verdadeiramente compJeta e pro
funda no conhecimento dos classicos da musica. 
Ali lhe foi reconhecido e aproveitado o seu incon
fundive l, o seu acentuado temperamento de regente 
de orquestra, ficando o nosso compatriota encar
regado do curso de orquestt:a. Mas em Paris sur
giam, ap6s cssa epoca, novas formas de arte com 
Debussy, Ravel e v~rios outros, e Lacerda tomava 
parte importante nesse movimento, quer como 
musico, quer como escritor e musicografo; e assirn 
abrangia por completo todas as correntes artisticas 
da actualidade musical. Passados anos, e em luta 
com os musicos franceses, vencia-os nos concursos 
de Montreux e Marselha, tornando-se conhecido 
como notavel regente de orquestra que e. 

Naturalmente tal situac,:ao nao se obtem sem a 
forte inteligencia e extensa cultura literaria e musi
cal que ele possue; e provou-o nos ultimos con
certos de S. Carlos, em que nos revelou muitos 
aspectos ineditos para n6s dos classicos, dos ro
manticos e dos modernos compositores. Lacerda 
atingiu por vezes a interpretac,:ao ideal da grande 
musica. E soube dominar em pouquissimos ensaios 
a orquestra portuguesa, a ponto de ate acompanhar 
da maneira mais ftexivel e justa o dificil concerto 
de Lalo em que Mmc Suggia poude dar as maiores 
largas a sua encantadora e riquissima fantasia. 
Poucas vezes temos assistido a duas seratas de 
grande arte como foram as de 2 e 6 de Junho 
corrente, e por isso mesmo cumpre regista-las e 
aprecia-las sob o ponto de vista do seu aproveita
mento para a nossa educa~ao nacional. 

Mmc Suggia vive em Londres, onde gosa de exce
pcional situa~ao; nada porem a impedira de poder 
prestar, aos nossos pensionistas do violoncelo, uma 
li~ao semelhante a que ela encontrou, ha anos, no 
seu professor alemao, o ilustre Klengel. A sua 
arte, como disse, e produto de superior espirito 
critico e ela deve, por isso mesmo, ser uma grande 
mestra. 

Quanto a Lacerda, notavel regente de orquestra 
em Fran~a e hoje estabelecido em Lisboa, e obvio 
que ele deve ficar a frente da orquestra que acaba 
de organizar e de dirigir, para nos dar interpreta
c,:6es dos grandes musicos capazes de emparelha
rem, ou ate excederem o que, nesse genera de 
trabalho, melhor se faz nas na~6e~ cultas. N6s 
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precisamos, como dizia Oliveira Martins, de satis
fazer as necessidades indeclinaveis da civilisac,:ao 
em que somas for~ados a viver, e nao devemos 
contentar-nos com as execuc,:6es musicais imperfei
tas ou falseadas, mas sempre deprimentes, a que 
cstamos habituados. Noblesse oblige. 

Lis boa 1 o-6-23 
ANTONIO ARROYO. 

NOTA DA REDAC<;:AO.-Antonio Arroyo da-nos aqu1 

o fruto de la rg os anos de experiencia artfstica e conhecimento 

dos ~1eios artisticos estrangeiros. Dois pontos neste ::trtig<, 

convem acentuar: o primeiro: a necessiqade de irem os 

nossos joveos completar fora do pafs a sua educas:ao; o 

segundo, a conveniencia de retermos ca, criando-lhes o 

ambiente indispensavel, os que completem !(t fora os seus 

cstudos. 

Nao C.: pratico pensionar Suggias e Jooes da Silva para 

os presentearmos depois as cidades de Londres e de Paris. 

0 problema so pode ser resoh·ido po~ uma institui<;ao espe

pecial que c;ie esse ambiente, e para isso se acaba de formar 

a Junta de Educa~ao, instituto promotor do melhoramento 

-cle cui tura nacional e da inves tiga<;ao scientific a. 

Outra afirma<;ito importante dcste artigo E: a do papel 

primacial da inteligencia e das faculdades criticas na forma

<;ito de um artista yerdadeiramente digno destc nome. 

Em Portugal, e Yulgar supor-se que um artista, quan to 

rmenos culto, menos sensato, menos inteligente, menos cri

ico,- melhor e, mais inspi rado, mais artista. Na afirmayi\o 

oposta e que esta a verdade. A falta de espfrito critico, de 

lucidez e profundidade de inteligencia, de apuro tccnico da 

forma, to rna sempre imperfeita• a obra de arte. A religiilo 

da obscuridade, da imprecisao, da insensatez e da ignoran

cia so quadra aos falhados e aos charlatiies. «Quem sabe 

quem C.: profundou diz Nietzsche, «esfor<;a-se por s~r claro. 

Quem quer fingir que 0 e. esse procura a obscuridade» 

• • • • 
NAS REGIOES DEVASTADAS 

Popula~6es da Franc,:a: o Estado nao se esquecc 
de v6s! 


