
PABLO CASALS

Casals rámúne Casals! Ciliar la (50 de ani! Generafii au îuvâtat
delà el curu se concepe, cum se construeçte o bucatâ, în ce slil se
cântâ, cum se frazeazá, care-i technica cea mai adequatâ.

.Mecanismul modem al violoncelului, 1-a revolujionat.
Marea problema a stilului nimeni n o lumineazâ cu o mai

slrâlucità simplicitate decâl Casais: Exactiludine, ritm perfecl, fra-
zare iïreascâ, limpurile adevârate. Nu e complicat. O divina des-
puiere. Dar tóate mijloacele aceste capâtâ la el çi o aureola, un im-
ponderabil de eleganÇâ, de spirilualitate care aproape ca-i aparÇine
eu exclusivitate.

Sunt interpreti mai tineri, incomparabil mai strâlucitori. Au
de sigur mai multa i'Iacârâ; dar râspândesc ei oare tot atâta lumina?
Dupa Enescu, to{i vioriçtii ne par reci. Dupa Casais, to|i inlerprejii
luturor instrumentelor ne par impuri. Nimeni nu ajunge la stilul lui.
Çi nimeni 1111 are curajul sa 1111 facà o concesie, cât de mica, pu-
blicului, 111 compunerca çi în executareu programului. La slarsitul
unui concert Casais ar trebui sa se înalte pe scená un altar çi
vasta încapere a sâlei ar trebui sa se preschimbe în cupola de ca-

Dar se poate cere aceasta unei sali si unei adunâri. oricarje
ar fi ea. la noi, sau chiar in Apus? Poate în biserici, poate la
Bayreuth când se cântâ Parsifal — deçi cunoaçtem prejul pe earc-1
pune în zilele noastre un Strawinsky pe manifestârile lot atâl de
lugubre, dupa el, pe cât de prelenlioase, aie „Artei-Religie".

SunL atâfia, chiar neprofani, cari nu vor sa mai asculte muzica
jinându-çi „capul între mâini!"

Çi sunt, încâ mai mul(i, cei deprinçi ca la sfârçitul unui ospaf
muzical orieât de consistent, sa guste cel pujin câteva dulciuri.
câteva bomboane, în felul celor compuse de incomparabilul cofetar
Kreisler.

Casais nu le dâ nimic asemànàtor. Isprâveçte aça cum aljii
încep — cu gravitate. Çi tot concertai sau accentueazâ nota de auste-
ritale, de cerebralâ desfâtare, de predicà.

Predica unui bâtrân spaniol în care durerea lui çi a rassei
Iragice nu strigâ desnâdâjduitâ ci plânge în sine si se roagâ pe
çoptite, în extaz.

Alai poate fi vorba alunci de vârstà çi de scàdcrile ci?
Em. Ciomac (Curentul)
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PROGRAM:

1) BRAHMS: Sonata în „Mi minor", op. 38-
a) Allegro non troppo
b) Allegretto quasi Minuetto
c) Allegro

1) BACH: Suita în „Do major" pentru violoncel solo
a) Prélude
b) Allemande
ci Courante
d) Sarabande
e) Bourrée I et 11
f) Gigue

-PAUZÀ-

3) RONTGEN : Variatiuni pe o tema engleza
SCHUMANN: Cinci píese în sti! popular, op. 1> 2.

a) Allegro marcato
bi Allegro non troppo
c) Moderato
d) Lento

e) Con umore ( Vanitas Vanitatum)

4) HAYDN : Sonata în „Do major"
a) Allegro
b) Adagio
c) Minuetto

PIANO „STEINWAY"
delà casa Mischonznicky


