
ORQUESTRA
PAU CASALS

SÈRIE XII

Centenari, de Beethoven
Segon Festival

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Dissabte, 23 d'Abril 1 927 a tres quarts de deu del vespre



 



 



AL MEU PUBLIC

oldria doliar-vos en breus mots una im¬
pressió de ço que és i ço que representa en

la historia musical aquesta il·lustre personalitat
que ha vingut a honorar-nos amb sa participació
en els nostres concerts,

Eugène Ysaye eixí a la vida artística quan
imperava encara, d'una banda, aquella escola
romàntica rublerta d'una fantasia desorganit¬
zada i d'altra banda, l'escola alemanya tra¬
mesa pel gran Joachim als seus imitadors,
conservant-ne aquestos tan sols l'aspror esco¬
làstica. Vingué Ysaye a reprendre tot açò i
refondre-ho, donant seriositat a la escola romàn¬
tica i una nova vida a la escola alemanya, irra¬
diant així sobre les modernes escoles d'interpre¬
tació. Ell ha estat, doncs, el punt de partença,
l'inspirador d'aquestes noves escoles, que totes
li deuen etern agraïment com. el seu capdavanter.

Per açò devem tots ara sentir-nos altament
feliços de trobar nova ocasió, de retre homenatge
a n'aquest gloriós artista, que no dubto a assig¬
nar-li en la història de la musica un lloc preemi¬
nent, al costat de Liszt, de Anton Rubinstein i
de Joachim.

Pau Casals.
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PROGRAMA

I

SEGONA SIMFONIA,
en re major.

Op. 36

I Adagio molto. Allegro con brio.

II Larghetto.

III Scherzo.

IV Allegro molto.

II

CONCERT, en re,

per a violí i orquestra.
Om.61 —.

III

I Allegro )na non troppo.

II Larghetto.

Ill Rondó.

Violí: EUGENE YSAYE

CINQUENA SIMFO¬
NIA, en do menor.

Op. 67

I Allegro con brio.

II Andante con motto.

Ill Finale. Allegro.

Direcció: PAU CASALS

NOTA: Durant els intermedis, es recolliran signatures per a l'Album d'homenatge a En PAU CASALS en el saló de descans.



NOTES AL PROGRAMA

CONCERT EN RE MAJOR

PER A VIOLÍ I ORQUESTRA

OP. 61

El programa d'avui ofereix aplegades dues obres que Beethoven
produí també a l'ensems i mentre composava el Concert de violí,
esbossava la magnífica Cinqiuna Simfonia. Llur composició s'esqueia
en 1806, any de gran fecunditat beethoveniana, car d'ell són també
els tres Quartets que integren l'op. 59.

Sembla que el Concert de violí era una de les obres predilectes
del seu autor. L'endreçà al cèlebre virtuós Franz Clement, qui l'inter¬
pretà per primera vegada en un concert a Viena el 23 de desembre
del propi any de sa composició. Més tard, el mateix Beethoven en
féu de la part de violí una transcripció per a piano.

Es l'únic Concert per a violí fet de Beethoven. Diuen que existeix
l'autògraf d'un altre, en do major, anterior a aquest, però que l'autor
deixà sols començat.

El primer temps. Allegro ma nan troppo, és tal volta la part més
important de l'obra, i sa forma presenta força semblança amb el
primer temps d'una simfonia. És construït amb dos temes impor¬
tants, els quals són objecte d'un ample desenrotllament, de propor¬
cions més extenses que de costum.

Abans de l'aparició del primer tema, entonat per l'oboè, hi ha un
gran tutti orquestral, amb l'originalitat que l'inicien sols les timbales
amb quatre cops sobre la tònica. Aquesta figura és essencialment
rítmica, trobant-se interrompuda pel re sostingut que amb persistent
obstinació fan els violins primers, desnaturalitzant així la tonalitat
fonamental. La figura reapareix insistentment, a voltes en els violins,
altres en la trompa o la trompeta, i altres en tota l'orquestra, entre¬
mig de les diferents entrades del solista amb les successives aparicions,
del tema cabdal.

A l'entrada del segon temps, Largheito, la corda amb sordina
exposa un inspirat tema, a tall de delitosa cantilena encomanada
gairebé sempre a l'orquestra, mentre que l'instrument concertant
executa passatges d'ornament, plens de filigranes i arabescos. Molt
endavant del temps, el tema passa per uns moments al violí, però
bentost l'abandona per a reprendre el sobtil teixit de dibuixos i
ornaments.

Una cadència del violí sol serveix d'enllaç amb la darrera part del
Concert, on apareix el tema fonamental que amb jovenívol entu¬
siasme es repeteix diferents voltes en el seu to inicial, prenent la
forma tradicional del rondó.



Tercer Festival
DIMARTS, 26 D'ABRIL DE 1927'

i

A TRES QUARTS DE DEU DEL VESPRE

amb la cooperació del pianista

MIECIO HORZOWSKY

PROGRAMA
I

QUATRENA SIMFONIA, en si bemoll.
II

CONCERT, en sol major, per a piano
i orquestra.

III
--r-

SISENA SIMFONIA, en ja major
(Pastoral).

Direcció: PAU CASALS

DIVENDRES, 29, 4.® FESTIVAL
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