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Daía BARCELONA

LA MUSICA
I

Oasals, Rttbinsiein
Una vegada a l'any Casals toca a Barce¬

lona. .A.ÍXÍ, d'una manera vulgar, el podem
sentir nosaltres. Els altres públics, si volen
tenir el goig de sentir-lo, 1 han de contrac¬
tar, i, quan ai.xò s'escau, tot aficionat que
té els diners per pagar-se una entrada el
pot sentir. .En canvi, a Barcelona només el
poden escoltar i aplaudir els afiliats al pa¬
tronat de la seva orquestra. D'aquesta ma¬
nera, Casals per un cantó afavoreix el pú¬
blic barceloní, i per un altre el castiga dei¬
xant fruir del seu art només al cercle reduït
dels patrons de l'orquestra que dirigeix.
Aquest any va tocar dijous passat ; com

sempre meravellosament. L'expressió de la
seva figura és imatge de la seva execució i
del seu estil. .Assegut dalt d'una tarima re¬
duïda — però potser massa alta per la se¬
rietat de la seva obra—, amb els ulls clo¬
sos, amb la cara concentrada i serena, bus¬
ca i arrenca, del més profund del seu es¬
perit el sentit més pur de les melodies que
amb el seu instrumerit porta a la vida ma¬
terial per a fer-les sensibles als seus au¬
ditors.
lEl violoncel és un instrument de veu greu

quan parla en to natural i tranquil. Com
que les regions profundes del so no són les
pròpies del cant, el violoncel, quan actua
de solista, per cantar les melodies que com¬
porta la seva part principal, ha de forçar la
tensió de les cordes i ha de fer sortir les
notes totes tivantes i calentes de pressió.

■Això és causa de la tendència d'aquest

instrument a l'expressió apassionada, al
joc fogós o sentimental, no sempre d'un
gust oelicat. 1 ,és causa també que el seu
repertori no sigui molt extens.
Ferò Pau Casals, amb la seva concentra¬

ció en el seu món espiritual interior de gran
artista, sap fugir de l'aptissionament fàcil
que eixiria de l'instrument que té en les
seves mans, Ims.a trobar la serenor i fins
a conseguir el so net i simple, que de ve¬
gades, de tan transparent i límpid fa por
que es trenqui. 1 ennobleix i purifica el re¬
pertori : el seu so i la seva interpretació ele¬
ven una Sonata de flaydn, poc densa d'in¬
terès musical, o un Concert de Boccheri-
ni, baix de qualitat, cap a una Suite de
Bach, o alguna bona Sonata de Beethoven.
Una tensió d'esperit constant, i la con¬

centració d'una gran energia espiritual,
són la paga d'abastar aquestes ideals cimes
de l'art de la interpretació musical. Es un
treball dur i sense descans. No és estrany
qiie, quan en una excursió un accident va
estar a punt de fer-li perdre una mà, di¬
gués, com albirant una esperança de re¬
pòs : «Gràcies a Déu que no hauré de tocar
mai més el violoncel».

* ■*■ *

(Hem sentit també aquests dies dos con¬
certs del pianista Rubinstein, i també per
al públic d'una societat, l'Associació de
Cultura Musical. Rubinstein és molt cone¬

gut del nostre públic fa anys que se l'a¬
plaudeix i sempre amb gran entusiasme ; a
Barcelona ha obtingut èxits brillants i ova¬
cions repetides.
Ho mereix. Dóna la impressió — i és la

realitat —■ d'un artista de facilitat extra¬

ordinària, d'una potència natural que do¬
mina les forces amagades sota les tecles del
piano, que toca sense esforç intern, però
amb una energia física inesgotable.
Rubinstein toca el piano, tot i essent un

concertista de primer ordre, una mica
((grosso modo», com si llegís les obres, més
ben dit, com si les hagués creat i les donés
a conèixer; amb una sonoritat de conjunt
pastada i unida ; amb la vida i l'esponta¬
neïtat no fadigades i mortes pel cansament
i la trinxadissa d'un estudi llarg, repetit i
minuciós. En la seva manera de tocar es

senten ben separats els plans principals dels
secundaris i ornamentals, especialment en
les obres modernes que sempre ocupen una
part important dels seus programes. En
aquests concerts ha tocat composicions de
P-rokoief, de ritme insistent; de Villa-Lo¬
bos, amb melodies fàcils i ingènues, del seu
seu país brasiler, muntades en corrues de
notes martellades ; el mosaic irregular, d'e¬
fectes i de colors fantàstics, del Fetruixka,
de Strawinski ; cinc peces d'Iberia, d'.Al-
béniz, ben tocades. El Corpus a Sevilla i
Navarra, i menys bé la coneguda Triana.
Facilitat, potència i inspiració són les ca¬

racterístiques del pianista Rubinstein ; con¬
dicions pròpies per despertar l'entusiasme
dels públics.

Si a Barcelona ha tingut ovacions soro¬
lloses, èxits més delirants ha provocat en¬
cara en altres llocs. A Madrid, en l'època
d'or dds seus triomfs, uns quants anys
enrera, va donar uns concerts al teatre de
la Comèdia ; l'èxit, tant musical com mun¬

dà, va anar creixent de tal manera que, a
l'últim concert, va ésser necessari col·locar
cadires a l'escenari, voltant el piano, per
encpíbir-li les senyores que no varen poder
trobar localitat. Però llavors Rubinstein era

més jove, més ros i més arriçat.
J.WME PAHISSA
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EL MATÍ
Daía.. BARCELONA

Co nc er
PATRONAT DE L'OI^iUESTRA
PAU CASALS. — Recital de vio¬
loncel

Com altees anys. Pau Casals ha oh
sequiat els patrons de la seva Orques¬
tra fent-los sentir el seu màgic vio
loncel. Ultra els seus s^rificis de toca
mena. Pau Casals comptava amb una
arma poderosíssima per fer viure la
seva orquestra; l'únic¿ orquestra que
tenim a Barcelona, i que sois funciona
dos mesos de l'any! j Pau Casals hj
brandat aquesta arma meravellosa, que
és el seu arc, i amb/ella ba anat acor
ruant tots els filbasrmònlcs barcelonins
als rengles del Patronat. ¡ Quin admi¬
rable exemple, el d'aquest borne, que
té a la mà el poder de fer-se adorar,
i transforma la seva potència en força
per a aixecar el culte d'un poble a la
gran música, a la deïtat que sols es
deixa honorar, ¡pels pobles veramen*
grans i cultes! ¡ Com aquest artista
sense parió cedeix tota honor personal
{lis grans i poè compresos mantenedozs
de l'excelsa fcellesa dins l'art de la
música!
Junt amb' el programa d'aquesca

sessió es reflartia la traducció d'un es¬
tudi sobre Pau Casals escrit pel docloi·
Willi Scbibid, aparegut a la revista
Stimmen der Zeit, de Freiburg. Si te¬
níem espai, transcriuríem aqueix mag¬
nífic petit assaig, i ja no caldria parlar
d'En Casals, ni' de com interpretà un
programa d'excel-lent qualitat. Es clar
que si dèiem que es començà per la
Sonata en mi manar de Brahms i s'a¬
cabà per la Sonata en do de Haydn, i
que Casals era l'intèrpret, ja no hi ha¬
via res més a dir.
Com diu el Dr. Scbmid: «Davaml

de Casals, són inútils els adjectius lia-
bituals. L'especialitat del seu art pro¬
dueix, en aquell que l'experimenta be,
un efecte incomparable. L'eterna IJeï
de la perfecció en l'art és presentada
als ulls del neòfit de manera ferma i
resolta.» El mateix Dr. Scbmid qua,
lifica de «quasi esglaiosa revelació» la
que sap fer Casals en la Sonata -Je
Brahms esmentada, que obrí el nrogra
ma d'aq^ueixa sessió inoblidable. Si gran
ens aparegué Casals en una de les obres
més belles que s'han escrit per a vio¬
loncel i piano, no podem passar per .ilt
la col-laboraçió del pianista vienès Otto
Schulhof, que, a l'ensems que permetia
fruir totes les delicadeses del violon¬
cel, no estava rnai absent a la interpre¬
tació de l'obra. Realment fruírem de
les belleses imponderables d'una obra
«per als dos instruments citats», i no

pas d'una art meravellosa amb una dis¬
creta col-laboració.
Diu el Dr. Scbmid que «Les suites

a solo de Bach han estat com qui diu
esperant Casals per a revelar tota llur
vàlua, per a desplegar tota llur eficien¬
cia.» I més endavant afegeix; «El seu
art no té res de comú amb l'encarca¬
rament, amb la badoqueria del virtuo¬
sisme.» Aquest punt dolç entre la
perfecció tècnica, i la servitud d'aques¬
ta davant la suprema bellesa artística,
resplendí majestuosament dins la Suite
de Bach amb què ens obsequià l'ar¬
tista.
L'esmentat Dr. Scbmid justifica Ca¬

sals en les petites peces o llaminadures
de llevant de taula, que en ell no són
pas el joc d'una refinada sensualitat,
sinó joiells eixerits amb què obsequia
els milers dels seus oients que no no-
den acompanyar-lo en la solitud del
gran art. Això deu passar, doncs, àd¬
huc a la terra musical per excel·lència'
del Dr. Scbmid, ja que veiérem, no
sense una certa pena, que les ovacions
|més grosses que obtingué Casals al con-
■ cert de referència foren amb l'endia-
jblada Dansa del diable verd de Cas-
^adó, i Malagueña, d'Albéiiiz.

Encara Casals obsequià la gran massa
dels seus admiradors amb un llamí com
la Siciliana, de Fauré; i féu honor a
la música catalana tocant iier primera
■vegada una ben construïda i ben sen¬
tida Romança de Garreta, el nostre
malaguanyat compositor que Casals tant
contribuí a fer conèixer.

I Però el públic volia nous llamins, i
[Casals els en serví un de tota confiança,
com a extra: una transcripció de la
Dapsa espanyola núm. 5, de Granados.
No cal dir, doncs, que tothom va

sentir content i més que mai admi¬
rador de Casals. Pogués ésser que sor
tís també tothom decidit a fomentar
l'alta obra del Patronat!

OBERON


