
ENDREÇA
del

Mestre PAU CASALS
al seu públic

M'ha semblat que era avui l'ocasió més escaient per
adreçar-me a aquest públic de la meva terra que tant
estimo, i del qual també tinc rebudes tantes proves d'afecte.
Justament avui, amb el violoncel als dits, penseu que us
parlo de la meva orquestra, car no és altre l'objecte d'aquest
Recital que ajudar a la idea que m'impulsa de tant temps
ençà, i que si abans pogué semblar un somni, avui prou
sou tots testimonis que és una esplendorosa realitat.

Jo'm dalia perquè Barcelona tingués l'orquestra que li
pertoca, tant per l'amor ben provada a l'art de la música,
com pel lloc que ocupa en el món musical. 1 en dir això,
no és pas que no reconegui tots els esforços ben lloables
que abans meu s'havien fet amb la mateixa fi i pels quals
vull retre un sincer tribut d'admiració als mestres que'm
precediren en tasca tan feixuga. Mes, prou palès és que
l'abnegació i els sacrificis dels meus dignes confrares no
han fruitat com calia, per mor, sens dubte, de les dificultats
més grans cada dia que s'oposen a la vida estable d'una
orquestra de concerts.

No és aquest el moment d'exposar-les, anc que bé vol¬
dria fer-ho per demostrar amb l'eloqüència de les xifres
i les dades que les despeses dels concerts sobrepugen de
molt als llurs ingresos ordinaris. Això no és sols aquí, sinó
arreu del món, motiu pel qual és indispensable recorre a les
subvencions així corporatives com individuals. 1, pre-



veient-ho, al moment mateix de fundar la meva orquestra
vaig acompanyar-la de la institució del Patronat que havia
de assegurar la seva subsistència.

Això s'esqueia, com sabeu, l'any 1920. D'aleshores ençà,
hem lluitat per fomentar i engrandir el moviment musical
de Barcelona. Al meu públic fidel no cal fer-li la història
dels nostres concerts, ni caldria tampoc recordar-li els
nostres èxits que han culminat en els que encara vibren en
aquesta sala.

Mes, tot i això, crec que molts no s'han donat bé compte
de lo extraordinari del nostre esforç. Per a prosseguir sense
defallences, és absolutament indispensable doblar quan
menys el número dels que de bon començ s'inscribiren en
el Patronat que havia de consolidar la meva obra.

Els concerts simfònics són la més alta significació de la
música, i cal que el nostre poble, com tants d'altres, ho
comprengui així i ompli la nostra sala de concerts, ço que
és habituar en les ciutats avençades de Europa i Amèrica.
Mes no havent-hi prou així encara, és menester la coope¬
ració del nostre públic en els rengles del Patronat.

Faig una crida, doncs, a tots aquells que aprecien la
meva obra i el meu esforç, si desitgen que els sacrificis firis
ara fets no hagin d'ésser endebades.

Per això'ls demano que des d'aquest moment, sens més
trigar, vinguin a posar-se al meu costat.

Com deia al començ, aquest és l'objecte primordial del
Recital d'avui. Tinc el progecte de repetir-ho, puix que així
us plau, mes les futures audicions, una per curs quan menys,
penso reservar-les als qui, ingressant en el Patronat de la
meva orquestra, m'hauran donat la veritable prova de
compendre'm i d'estimar-me.

PAU CASALS
3 novembre 1925.

Les bases i butlletins d'inscripció al PATRONAT DE LA OR¬
QUESTRA PAU CASALS es troben a les administracions del Coli¬
seum, Palau de Musica Catalana, Gran Teatre del Liceu, Esta¬
bliments de Musicà i Secretaria de la Orquestra (Diagonal, 140, pral.)
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