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Schumann al virtuosismo aparatoso de Liszt; mucho menos aún el alma vibrante de
Chopín a la imaginación desbordada de Berlioz. La escritura pianística de Schumann
realiza un enorme progreso sobre el piano clásico de Beethoven, y no está aún con¬
taminada con el veneno del virtuosismo. Y ¡cosa curiosa!, este genial compositor,
que hizo una orquesta del piano, no sabía orquestar. Padecía una enfermedad que no
deja de ser frecuente entre los compositores, y consiste en una especie de pánico, de
miedo, a que las combinaciones orquestales no respondan, no suenen lo suficiente; y
refuerzan los instrumentos, y añaden sonoridades, y mientras más refuerzan y más-
añaden, menos suena la orquesta. Se comprende esto fácilmente, pues la orquesta es
color, policromía, y ya sabemos que el constante empleo de todos los colores reuni¬

dos, produce inevitablemente una tonalidad gris.
La música de Chopín no es enfermiza. El compositor se alza por encima de las mise¬
rias humanas. Una exaltación vibrante repercute por sus Scherzos, por sus Baladas
y por sus Polonesas. Su polonesa en la es un grito de triunfo; su vals en mi una ex¬
plosión de alegría. Técnicamente, la estructura de sus obras es siempre la misma: el
patrón temerlo; con esta forma simple y sin complicaciones, sabe defenderse. Cuando
quiere abordar formas de mayor fuste, se pierde en divagaciones; el desarrollo cen¬
tral de la sonata en si, es caótico, y la orquestación de sus conciertos, lamentable.
En cambio, diríase que sus piezas breves, preludios y mazurkas, son a modo de tes¬
tamento espiritual; no se puede expresar más con menos materiales .sonoros. Chopín
inauguró, por decirlo así, el virtuosismo pianístico. En esto se diferenciaba enorme¬
mente de Schumann. Las dificultades pianísticas del autor de «Manfredo» forman
parte integrante de la música, pero Chopín se deja ir por los senderos del lucimiento;
no en balde la construcción y perfeccionamiento del piano avanza rápidamente.
Parece como si la música se interrumpiese de pronto para dar paso a esas brillantes

cadencias cuya riqueza es su único fin.

JOAQUIN TURINA
De «Ritmo».

X 1 F A K D R I E S

En ressenyar el daner concert donat per 1'»Associació de Música da Camera»,de Barcelona, a càrrec de l'Orquestra Pau Casals, «La Vanguardia» insereix
la següent apreciació: «Todos los concurrentes, incluso los de las alturas,

que suelen mostrarse un tanto distraídos, siguieron el concierto con concentrada aten¬
ción, y tuvieron para Casals y sus músicos las más acendradas demostraciones de

admiración y entusiasmo.»



SCHERZANDÜ 7

4» 1 I i: I it ii I
§ El dissabte p issaí, dia 2, sortí en direcció a Londres el mestre Pau Casals, per
tal de realitzar una «tournée» de concerts per Anglaterra. De retorn, deurà complir
diversos compromisos concertats a París, entre altres, un amb l'orquestra Lamoureux

per a donar un concert de violoncel sota la direcció del mestre Wolf.

Pau Casaís tornarà a Barcelona a la primera quinzena d'abril per a començar imme
diatament els preparatius de la sèrie de concerts de primavera amb la seva orquestra,
al Palau de la Música Catalana, el primer dels quals s'ha assenyalat per al dia 6 de

maig vinent.

§ Ha sigut nomenat director de la escola municipal de música de Granollers, ei
mestre Lambert. Enhorabona.

§ En una audició pública ha fet la seva presentació la cobla «L'Art Gironí», recent¬
ment reorganitzada. Formen aquesta agrupació gent jove, estudiosa i animats pels
majors entusiasmes, constituint això una garantia per la seva futura actuació. Son
debut ha resultat un pròleg ben estimable, a l'ensemps que una esperança fundada
pel conqueriment d'una tasca lloable que esdevindrà segurament. A treballar doncs,
sens defalliments, amb l'ideal únic de saber se situar al lloc que disfruten les nos¬

tres cobles de més prestigi.

§ El festival que la U. R. de B dedicà a la ciutat, assolí un èxit complet. Bon nom¬
bre dels elements que a Girona tenen un valor artístic, hi prestaren llur cooperació,
per tal de donar un fort relleu a la festa, i aquesta finalitat fou conseguida i premiada
per una gran multitud que omplenava l'espaiós Teatre Aibéniz. La nostra dança, re¬
presentada pels mestres Baró Güell, Costa i Boix, fou interpretada per les cobles
«L'Art Gironí» i «Girona»; les nostres cançms, per l'orfeó «Cants de Pàtria» i pels
cantaires Grabalosa i R. Moré, ac nnpanyats al piano pels mestres senyors Casellas
i Boix; r«Orquestra Simfònica de Girona», queen realitat constituí la nota so-
bressortint, ens oferí una nova demostració del seu valer amb la execució acabada
d'obres dels grans mestres, i per últim, erudits conferenciants com són Carles
Rahola, Joaquim Pla, Miquel dí Pa'ol i Miquel Santaló, cantaren esplèndidament les
excel·lències de la Girona històrica i monumental, de les arts plàstiques, la poesia i
la Girona industrial i comercial, aportant amb riquesa de detalls tot el valor de què
està posseïda nostra ciutat. Els milers de radio-oïents que seguien el desenrotllo del
programa, tingueren esplèndida ocasió de conèixer la ciutat en tots els seus aspectes,
que per la seva importància ocupa un lloc preeminent digne de la màxima atenció.
La organització del festival, cuidadosament portada a feliç terme pel dilecte amic
i col laborador nostre En Josep M.® Dalmau, meresqué la més entusiasta aprovació de

tot el públic que, com ja hem dit, fou nombrosíssim.
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§ La «Orquestra Simfònica de Girona» prepara la celebració de dos grans concerts
amb la cooperació del violinista i compositor Manèn.

En cas afirmatiu un deis dos concerts es celebrarla al Teatre Albéniz i l'altre al teatre
«El Jardí», de Figueras.

§ L'Associació obrera de Concerts de la qual es fundador En Pau Casals, celebrarà
un concert el dia 24 del mes en curs, confiant l'execució del programa a la «Orques¬
tra da Camera» que dirigeix el violoncel·lista B. Gálvez Bebido. El programa estarà
compost d'obres clàssiques i modernes per a petita orquestra, figurant-hi com a obra
principal l'inspirat «Seté» de Beethoven. L'orquestra del mestre Gálvez Bellido, es
una notable agrupació instrumental que en les seves «tournées» per les societats
filharmòniques de la Península, on ha donat nombrosos concerts, assoli arreu asse¬

nyalats èxits.

§ Lucie Caffaret, notabilfssima pianista a la qual hem aplaudit en totes les seves
actuacions, se'ns ha presentat novament, oferint-nos l'avinentesa de poder fruir altra

volta tes seves interpretacions sempre victorioses.

L'artista, lluí una vegada més la seva tècnica de claretat extraordinària i son estil,
brodat de delicats matiços. La Associació de Música pot anotar se a son haver, un

nou èxit.

Altres concerts ens anuncia la A. de M.: un a càrrec del Quartet Laietà, del qual en
forma part el violoncel·lista gironí i col·laborador nostre En Sants Sagrera, i l'aitre,

per la cantatriu Pareto.

ASSOCIACIONS DE MUSICA

GIRONA.—Curs VlII-Concert V-Lucie Caffaret.—Autors: C. Franck, Chopin,
Schubert, Schubert-Tausig, Schumann, Mendelssohn, Strauss-Schütt, Liszt.

GRANOLLERS. -Segon Concert per l'Orquestra de l'Associació de Música de Gra¬
nollers.—Director: B Gálvez Bellido—38 professors executants.—Autors: Beetho¬

ven, Mendelssohn, Arriaga, Falla, Tschaikowsky, Borodin.

REUS.—Curs IX.—Concert LXXVII.—Lucie Caffa.'·et, piatiista.—Autors: C. Franck,
Chopin, Schubert, Schubert-Tausig, Schumann, Mendelssohn, Strauss-Schütt Liszt.

IMPREMTA DALMAU CARLES, PLA. s a GIRONA


