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As cancións “Lamento”, “Die tote Stadt” e “Song” xa foron incluídas na edición de Arriola. Obra musical, no caderno 
“Pezas curtas”, editada polo Consello da Cultura Galega e o Consorcio de Santiago no ano 2010. Ao publicar agora as ver-
sións delas para soprano e orquestra, ademais dunha nova canción, pareceunos lóxico volver incluílas no mesmo caderno, 
para así dispor de todas as cancións do autor nun só volume.

As datas das versións para orquestra e para piano non coinciden: a versión para piano de “Die tote Stadt” é do 22 de 
agosto de 1948 e a de orquestra do 27 de agosto. A de piano de “How do I love thee?” é do 3 de setembro de 1948 e a 
de orquestra do 3 de agosto de 1948. A versión para piano de “Song” é do 14 de outubro de 1948 e a de orquestra do 
15 de outubro do mesmo ano. Polo que se ve, non resulta fácil deducir se a idea orixinal do autor era facer cancións para 
voz e piano e posteriormente orquestralas ou ao revés. Persoalmente opino que o autor quería que as dúas versións fosen 
empregadas independentemente coa mesma validez.

Die tote Stadt

Unha copia da partitura para soprano e piano de sete páxinas desta obra fora facilitada por Ruth Maltzahn, a filla de 
Arriola, e foi publicada atribuíndolle o texto á propia Ruth Maltzahn. Agora, nesta nova entrega temos unha copia da partitura 
para soprano e piano apaisada de 22 x 32 cm e 6 páxinas e tamén unha partitura para soprano e orquestra de 32 x 26 cm 
e 13 páxinas. A partitura de piano di: “Text von meiner Tochter Ruth Rodríguez” e a de orquestra di que o texto é de Ruth 
Rodríguez-Quast. É de supoñer que o apelido de Maltzahn procede do marido.

No compás 65 falta o # no fa do acorde da man dereita do piano.

How do I love thee

Partitura de orquestra de 32 x 25 cm, 14 páxinas. Partitura de canto e piano, apaisada, 22 x 32 cm, 6 páxinas.
C. 34, Soprano, falta becuadro no do.

Song

Esta obra xa foi publicada para canto e piano. Agora, no legado, ademais da partitura para canto e piano, aparece tamén 
unha partitura para soprano e orquestra. A partitura para piano, apaisada, é de 22 x 32 cm e 6 páxinas; a de orquestra é 
de 35 x 26 cm e 11 páxinas. A de piano leva na portada a data de “Barcelona 23.2.1949” e ao final está asinada: “José 
Arriola 14 Oktober 1948”.

Na partitura para orquestra, con data “Barcelona, 15 de outubro de 1948”, a obra está dedicada a Ilse Heu (“Ilse Heu 
zugeeignet”) e na cuberta da partitura de piano, aínda que ao final ten a mesma data que a da orquestra, figura esta outra 
dedicatoria: “To Dr. Francis Cooke A token of sincere friendship from José Arriola. Barcelona 23.2.9”.

Notas








