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PROGRAMA

I II

PRIMERA SIMFONIA
en do major.

I Allegro con brio.

II Andante cantabile con moto.

III Menuetto.

IV Allegro vivace.

TRIPLE CONCERT
per a piano, violí, violoncel

i orquestra.

I Allegro.
II Largo. I

III Rondó alia Polacca.

Piano; ALFRED CORTOT

Violí: JACQUES THIBAUD
Violoncel: PAU CASALS

Direcció: PAU CASALS Direcció: EUGENE YSAYE

Piano PLEYEL

III

TERCERA SIMEON!A
en mi bemoll. (Heroica).

/ Allegro con brio.

II Marcia fúnebre. Adagio assai.

III Scherzo. Allegro vivace.

IV Finale. Allegro molto.

Direcció: EUGENE YSAYE

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



NOTES AL PROGRAMA

TRIPI.E CONCERT

PER A PIANO, VIOLÍ I VIOLONCEL

AMB ORQUESTRA

Aquesta obra no és, anc que pugui semblar-ho, una producció de
la primeria de Beethoven, sinó que fou composta per aquest quan es
trobava endinsat en la producció de les obres classificades dintre
el seu segon estil. Data de l'any 1805, quan el seu autor havia arribat
ja als 35 anys, i és assenyalada com op. 56, o sigui immediatament
anterior a la Sonata Appassionata, i referent a les Simfonies el seu
lloc es troba entre la 3.=' i la 4.»

Consta de tres temps, amb una sola pausa, car el Largo és lligat
sense interrompre's amb el Rondó. Tota ella és d'una gràcia i una
frescor extraordinàries, i sots la seva aparent senzillesa, conté ele¬
ments prou ferms per a atribuir-li una veritable vàlua artística.
Encar que produïda, com hem dit, en plena segona època de Bee¬
thoven, no és pròpiament el seu estil la manera de fer d'aleshores,
sinó que més aviat sembla que l'autor volgué prendre un repòs, i
sospenent altres produccions més pregones i complicades es llençà
a produir-ne una de senzilla i joiosa, però plena de belleses naturals.

Els tres instruments concertistes són tractats de la faisó més
apropiada i atractívola. Quiscun de per si té la seva característica
i la seva importàncià, i tots tres s'agermanen en el més harmoniós
conjunt. L'orquestra, anc que subjecta a la part d'acompanyament,
no és pas secundària, sinó que presenta també veritable interès. La
melodia brolla sempre amb fluïdesa, resultant espontània i inspirada,
i no cal pas insistir en la mestrívola faisó com el geni beethovenià
sap desenrotllar cada frase i cada període d'aquesta delitosa par¬
titura, rublerta de detalls, de delicadeses ben encisadores.

Malgrat l'aparent senzillesa, les dificultats d'execució són im¬
portants i requereixen en els interpretants una excel·lent tècnica i
una bona compenetració, més a més de la indispensable coneixença
i domini de l'estil del compositor.



EUGENE YSAYE

Honora avui per primera vegada els nostres concerts l'insigne
artista belga, considerat arreu no tan sols com un gran virtuós de
l'instrument que l'ha fet cèlebre, mes també com un music genial
i un mestre eminent que ha creat escola i ha treballat sens repòs
tota sa llarga vida propagant les obres immortals i les sanes doc¬
trines de l'art. >■

Eugène Ysaye nasqué a Lieja l'any 1858. Son pare, també vio¬
linista i director d'orquestra, l'ensinistrà en l'art dels sons des l'edat
de quatre anys. Estudià en el Conservatori de sa vila nadiua i des¬
prés fou deixeble dels cèlebres violinistes Vieuxtemps i Wieniawski.
Molt jove encara, entrà com concertí en la important orquestra
Bilse, de Berlín, on romangué fins a 1881. Després recorregué^ elmón sencer com concertista d'un mèrit excepcional, essent considerat
per molts com el més gran violinista de la seva època. Entre ses
nombroses tournées hi ha les que féu amb el colós del piano Anton
Rubinstein.

L'any 1883 s'establí a París contraent relacions amb els musics
més eminents, entre ells César Franck, qui demostrà la predilecció
que per ell sentia, dedicant-li sa famosa Sonata per a violí i piano.

Després fou llargs anys professor del Conservatori de Brussel·les,
i en 1894 fundà en aquella capital els Concerts Simfònics, organitzant
una gran orquestra, de faisó semblant que ho ha fet el nostre Casals,
i assolí també força anomenada com director de gran temperament.

Durant la guerra actuà llarg temps a l'Amèrica del Nord i fundà
una Orquestra Simfònica a Cincinnati. Tornat a Bèlgica, reprengué
els concerts Ysaye, donant-se més aviat al conreu de la musica de
cambra.

S'és distingit també com compositor. Té escrits sis Concerts
per a violí, les Variacions sobre un tema de Paganini, Meditació
per a violoncel i orquestra; Cant d'hivern, Poema elegíac. Divertiment
i Éxtasi, totes per a violí i orquestra; un Trio de violins; Exil per a
orquestra de corda sense contrabaixos, etc.

A Barcelona vingué per primera vegada fa uns trenta anys,
presentat en els Concerts Crickboom per aquest íntim compatriota
i deixeble seu. La impressió que produí en son concert de presentació
en el desaparegut teatre de les Arts roman encara a .la memòria
de tots els qui hi assistiren, sorprenent per sa gran poixança i
intensitat de sentiment, junt amb una tècnica de primer ordre.
Aquí com arreu ha estat Eugène Ysaye considerat com un dels ar¬
tistes més genials entre els seus contemporanis.
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SEGON FESTIVAL
DISSABTE, 23 D'ABRIL DE 1927

• A TRES QUARTS DE DEU DEL VESPRE

amb la cooperació de l'il lustre artista

EUGENE YSAYE
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CONCERT, en re, per a violí i orquestra
Violí; EUGÈNE YSAYE

III

CINQUENA SIMFONIA, en do menor

Direcció: PAU CASALS

NOTA: La data del TERCER FESTIVAL, serà la mateixa anun¬

ciada, dimarts dia 26. La del QUATRÈ FESTIVAL s'avança d'un dia,
passant a divendres, dia 29.


