
PABLO CASALS
"Na presença de cellos grandes artistas, sein danida é o nosso pri-
meiro dener abandonar, por algum tempo, toda preoccupaçào critica,
ceder, simplesmente, humildemente, á correnle/.a irinebriante que é
urna bella musica, interpretada pelos raros eleilos que os denses cor-
diaes, compassioos, parecem na nerdade designar para transmittir,
para além dos sécalos, as preciosas mensagens de alguns genios
sempre jonens e sempre tüo próximos clos nossos coraçôes."

Georges Auric, um dos leaders da nova musica franceza é quem
assim fala ("Marianne", 26/5/37), em nome de todos os que amam
a musica por ella mesma, acima das convençócs e dos preconceitos.
Deante dum Casals nâo deve haver outra attitude. Para Casals nâo
ha mais violoncello, nem technica do violoncello. O que se ouve
nâo é "musica de violoncello", mas a propria Musica. Beethoven,
Bach, Schumann, Haydn, sâo as columnas mestras desse magëstoso
planetarium musical que é o programma, rigorosamente essencial,
de Casals. Delies, quatro obras primas. E a interpretaçâo, de Casais !
O eminente artista chegou a um ponto da sua carreira no qual o
contacto com o publico já nâo constitue estimulo ponderavel. O
seu Mundo interior basta a si mesmo. A sua arte é um espelho
de crystal límpido e precioso, no quai a creaçâo artística, e, atra-
vés della, a alma do creador se reflectem em todo o seu esplendor.
Nâo ha para Casals problemas de technica a rezolver; sentido
esthetico a desvendar. A afinaçâo como que está nos seus pro-
prios ñervos : é infallivel. As resonancias mais surprehendentes
emanam do seu instrumento: um violoncello transfigurado. Sao
prodigiosas harmonicas, duma pureza e encanto incomparaveis. E
é o phraseado, sempre dum supremo intéressé, eterno como a obra
interpretada, e sempre novo, como é a alma de Casals.
Quando se ouve um Rubinstein, um Cortot, um Teran affirmarem
com vehemencia, que Casals é o maior instrumentista vivo, nâo
ha como deixar de reconhecer que tal depoimento tem formidavel
preço. Nao ha como removel-o.
Quando, ha trinta e tres annos, Casals aqui esteve jovem, no inicio
da mais magnifica carreira artística contemporánea, coube-lhe ini¬
ciar, com os grandes pianistas Harold Bauer e Ernesto Schelling,
a era dos concertos de alta classe, dos programmas de qualidade
superior exclusiva. Vieram, esses artistas, quebrar a tradiçâo dos
programmas amadoristicos, compostos de fantasias sobre melodías de
opera e de peças de pura virtuosidade malabaristica.
A passagem do grande catalao constiuiu, assim, urna data da nossa
evoluçâo artística. A sua nova appariçâo, neste momento, apre-
senta-nos um homem que ja intensamente viveu, e, sobretudo, um
artista completo e perfeito.
A CULTURA ARTISTICA attinge, assim, por occasiáo de 4.° an-
niversario da sua fundaçâo, urna absoluta culminancia.
Como escreveu ainda Auric : "Depois de ter, e com táo grata
alegría, lavrado este testemunho, calemo-nos, por nossa vez ! . . ."

CULTURA ARTISTICA DO RIO DE JANEIRO
Ed. Carioca — Largo da Carioca, 5, 4.°, Sala 417 — Telephone 22-1516

54° CONCERTO
DA

CULTURA ARTISTICA
DO

RIO DE JANEIRO

PABLO CASALS

THEATRO MUNICIPAL
Segunda-feira, 13 de Set. de 1937

" ás 21 horas. =



Transcorrendo neste mes de Setembro o 4.° anniversaries da tundaçâo daCULTURA ARTISTICA, a sua Directoría, desvanecida e jubilosa, se con¬
gratula efusivamente com os seus presados consocios, celebi ando esta auspi¬
ciosa ephemeride com um magnifico sarau que sem duvida marcará época
pela sua excepcional significaçâo artística.
Assim, numa commemoraçâo condigna e á altura de seus legítimos foros, tem
a Directoría o grato prascr de apresentar para o concerto de hoje, o astro
mais fulgurante da constellaçâo musical contemporánea : PABLO CASALS

Para a realisaçâo deste memoravel Recital a Directoría vem trabalhando
sem esmorecimentos durante alguns meses, vencendo todas as difficuldades
que emprehendimento de tamanho vulto sempre acarreta, motivo pelo qual
se regosija vendo finalmente seus esforços coroados de pleno éxito-
Pablo Casals que vem ao Rio especialmente convidado pela Cultura
Artistica, nao dará outro recital senâo este destinado exclusivamente para
os privilegiados socios da Cultura Artistica.

Um longo lapso de 33 annos decorreu desde que CASALS aqui esteve pela
ultima ves em companhia do grande pianista ingles Harold Bauer. Já celebre
entào, consagrou-se o mestre cada ves mais á sua arte, a ponto de haver-se
tornado a figura mais empolgante do mundo musical contemporáneo. Real¬
mente o mundo ínteíro conhece a fama de Casals. Todos os grandes artistas
voltam as suas vistas para elle como o padrào maravílhoso, o expoente máximo
da arte musical.

O violoncello que geralmente é considerado um instrumento diffícil, ingrato,
pobre de timbres, nas mâos de Casais parece um instrumento maravilhoso e
de infinitos recursos. Numa éra tâo prodiga em virtuoses de todos os instru¬
mentos, nenhum artista, qualquer que seja seu instrumento, jamais attingiu ás
culminancias de Casais. Suas interpretaçôes dos classicos sâo tidas como
transcendentes e insuperaveís. Procurar exalçar a figura de Casals seria pueril
e temerario pois sua personalidade excelsa dispensa toda adjectivaçâo,
CASALS é o grande, é o único, é o "primus inter pares".

Seja como violoncel·lista, regente de orchestra, pianista, compositor, ou educa¬
dor, Casais é um nome umversalmente conhecido e admirado. Vel-o, conhe-
cel-o e ouyil-o de perto é a maior aspiraçâo de todo musico ou amante da
boa musica. Quem nao ouviu falar de seu famoso Trio com Cortot e Thibaud?
A Cultura já teve a honra de apresentar estes dois últimos. Agora é nos
dado a ves de apresentar aquelle que Cortot denominou "O Mestre dos Mestres" :

PABLO CASALS.

PROGRAMMA

PR1MEIRA PARTE

Sonata em la maior, op. 69 ... . BEETHOVEN

Allegro ma non tanlo
Scherzo (Allegro molto)
Andante cantabile - Allegro vivace

SEGUNDA PARTE

Suite em ré menor n.° 2. . . \ . . BACH

Preluiium
Allemande
Courante
Sarabande
Menuette I e II
Gigue

(para violoncello solo).

TERCEIRA PARTE

Suite em estylo popular SCHUMANN

Allegro marcato
Allegro non troppo
Moderato
Lento
Con umore (vanitas vanitatum)

(para violoncello e piano).

QUARTA PARTE

Sonata em dó HAYDN

Allegro
Adagio
Minuetto.

Ao piano: Otto Schulhoff


