
 



PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS
OBJECTE

EL PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS, fou
fundat per iniciativa d'aquest Mestre, quan volgué dur a fet la pen¬
sada de dotar a Barcelona d'una orquestra de concerts constituïda
sobre fermes i serioses bases.

La Comissió organitzadora, creada pel Mestre fundador en
juny de 1920, publicà tot seguit un Manifest exposant el projecte
i els mitjans de dur-lo a realització.

Les bases fonamentals d'aital projecte foren redactades de la
forma següent:

«i.a Constitució d'una gran massa simfònica, amb professors
d'orquestra seleccionats entre els millors que constitueixen l'ele¬
ment musical barceloní. Cas que sigui considerat de tot punt
imprescindible per a qualque determinat instrument, se recorreria,
per excepció, a l'element foraster, procurant-se d'altres centres
musicals l'instrumentista que fos convenient.

»2.a Organització del treball preparatori i funcionament de
l'orquestra amb tota l'amplitud necessària, comptant amb una im¬
portant base econòmica que sigui ferma penyora de poder dedicar
a l'estudi de cada obra tot el temps que requereixi; i oferint, de
consegüent, execucions dignes de l'acreditada consciència artística
d'En fiu Casals, i que puguin satisfer les aspiracions dels més
exigents.»

Per a la realització d'aquest projecte se demaná l'ajuda i l'en-
tusiasme de tothom, manifestant que «Gairebé no hi ha al món
orquestra de concerts, la vida de la qUal depengui exclusivament
dels ingressos que produeixen les seves audicions públiques. En
una o altra forma, acostumen a ésser subvencionades amb impor¬
tants quantitats que assegurin la independència i el treball constant
d'aitals entitats. A voltés disfruten subvencions de l'Estat, de
corporacions oficials, artístiques, culturals, etc.; però les més de
les vegàdés (con succeeix à importants centres musicals d'Europa
i de l'Amèrica del Nord), la protecció de les orquestres és deguda
a la iniciativa privada, constituint-se un nucli de membres protec¬
tors encarregats d'acoblar els cabals suficients per a la segura vida
de la corporació.» •

Se faciliten Bases i Butlletins d'inscripció en el PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA, SALA MOZART, magatzems de música i en la Secretaria
de l'ORQUESTRA PAU CASALS, carrer d'Argüelles (Via Diagonal), nú¬

mero 440, pral, (Institut Casals). Telèfon 1403 G.



EN EL CIM amb la impressió del perill passat, la respiració anhelosa,
el cor bategant depressa i els sentits com emboirats. Poc a poc la sensació
de la grandiositat que ens envolta ens va invadint, i l'esperit s'hi delecta,
el cor s'eixampla i esclata la grandiosa cançó magestuosa, èpica, vibrant
amb tot l'entusiasme que l'esplèndida visió de natura desperta.

S'AIXECA LA BOIRA. L'espectacle es trasmuda. Lentament, arro-
segant-se mandrosa, la boira s'aixeca i

EL SOL ES VA TAPANT. Un sentiment de desolació i de melangia
va invadint l'esperit dels excursionistes, sentiment que Strauss tradueix
en una expressiva

ELEGIA plena de recances i tristor. Poc a poc es va fent aquella
CALMA ABANS LA TEMPESTA tan característica, plena d'opressió

malestruga. Una au creua l'espai, xisclant esfereïda. Un ocellet piula fe¬
blement. La lluïssor d'un llamp i el ressò d'un tro llunyans ens avisen el
perill. Altre llamp seguit del tro esclaten molt més aprop. Comença la
gotellada i el brunzir del vent i arriba rabenta

LA TEMPESTA. Els elements desfermats bramen amb tota poixança,
i els excursionistes emprenen la baixada furiosament. Durant bella estona
assistim a la turbulència del temporal desenfrenat, descrit per Strauss
d'una manera prodigiosa. Després d'un tro formidable que sembla esclatar
just damunt les testes dels excursionistes, la tempesta, com si hi hagués
esmerçat tot l'esforç que li restava, es va apaivagant. Els núvols es destrien,
escampant-se, i podem encara gaudir de la

POSTA DE SOL, serena i calmada, mes evocadora de recances. Len¬
tament es pon el sol i ja sols ens resta la llum del

CREPUSCLE amb ses meravelloses coloracions, mentre els®excursio-
nistes van acabant la davallada, d'una manera certament no tan impe¬
tuosa com emprengueren la pujada. La claror va minvant, i arriba la

NIT. Strauss clou la seva Simfonia tal com l'inicià, evocant l'impre¬
cisa vaguetat de les tenebres. El tema dels excursionistes apareix per
darrera vegada, lentament, com ple de lassitud i fadiga. La Simfonia dels.
Alps és acabada.»

(Dels programes de 1'Associació d'Amics de la Musica.)



bre ençà, hem avençat en ambdós aspectes, emperò mentres la crei¬
xença de 1'Orquestra s'és feta a temps d'allegro, la del Patronat
no s'ha mogut de l'adagio. I és absolutament indispensable que la
marxa d'aquella sigui regulada per la d'aquest, si volem consoli¬
dar-la de faisó definitiva.

Aquesta és la gran tasca que roman per fer. Vosaltres, els qui de
bon prmcipi haveu comprès la vàlua i la transcendència de l'obra
d'En Pau Casals, posant-vos al seu costat i portant-li la vostra ajuda,
no podeu veure amb indiferència el pervindre de 1'Orquestra. Ella
és la vostra obra, car sense la cooperació vostra, sense les primeres
dotzenes de veritables amants de l'art que us apress àreu a inscriure-us
en el Patronat, el bell projecte no hauria passat a vies de fet. Sobre
el vostre entusiasme i la vostra cooperació material ha bastit el gran
artista la seva magna obra, amassada,com totes les grans obres, amb
sacrificis i sofriments, obra que tenim tots el deure de sostindré per
agraïment i per egoisme. Car, ensems que fomentem així la més bella
ilusió del Mestre, dotem a Barcelona d'un positiu instrument de
cultura, que no ja de dins sinó de fora estant ens el comencen a en¬

vejar, sols sapiguent que n'és el cap i el braç director En Pau Casals,
nom que, per al nostre orgull, no té parió en el món musical.

Per a consoçuir ço que us proposo, no cal sinó dues coses: d'una
banda, estrènyer ben bé els nostres rengles, sostenir ferma la nostra
cooperació tan de bon grat oferta, o augmentar-la encara si és
possible; d'altra banda, contribuir tots a que aquests rengles s'en¬
gruixeixin, fent la més activa propaganda per a l'ingrés en aquest
Patronat. I només que cadascú, fent d'apòstol de la nostra obra,
consegueixi un nou Patró, l'existència de 1'Orquestra Pau Casals
serà definitivament assegurada.



¿U, - /?33

•654 REVISTA

ORQUESTRA PAU CASALS
Com anunciàrem cl mes passat en la ressenya dels concerts de tardor de l'Orquestra

Pau Casals, ens és plaent de reproduir a continuació un resum de la tasca realitzada
per la institució que tant honora la nostra terra. Aquest resum, escrit en ocasió del
concert 300, dóna una idea de l'esforç magnífic acomplert, i és alhora ferm anca segura
del molt que realitzarà encara.

El concert d'avui ve a motivar alguns
mots de comentari a la gloriosa fita amb la
qual la nostra Orquestra assenyala en aquests
moments la seva via ascensional. L'abne¬

gada i mai prou agraïda obra del Mestre
Pau Casals, entrant en el catorzè any d'ac¬
tuació, assoleix la xifra de 300 audicions,
cas insòlit, únic, en la història dels concerts
simfònics barcelonins.

Na volem enterbolir la joia que ara ens

rubleix, i que segurament és compartida pel
nostre públic fidel, esmentant les múltiples
contrarietats de diferents menes que durant
aquests tretze anys d'actuació han brollat
en front de la tasca cultural del nostre Mes¬
tre. Ell ha sabut vèncer i sobrepujar tots els
obstacles amb la força indomtable del seu

geni artístic, que tot el món reconeix com
únic, junt amb una voluntat aferrissada de
posar tot quant val i pot al servei del seu
país, fins a sacrificar-li ben sovint les prò¬
pies conveniències. Així ha aconseguit dur la
seva Orquestra un dia i altre de triomf en

triomf, fins arribar a la data memorable
que celebrem aquesta diada.

I hem pensat que la millor manera de
festejar tal data, serà evocar a grans trets
la tasca realitzada, refrescant la memòria
amb l'evocació dels esdeveniments cabdals

que l'acció del temps podria, tal volta, haver
fet oblidar o esmorteir.

Constituïda pel mes de juny del 1920 la
Junta de Patronat que designà el Mestre
Casals per a coadjuvar a la realització del
seu important projecte i verificats els tre¬
balls indispensables per a fer-lo viable, l'Or¬
questra Pau Casals es presentà per primera
vegada al públic barceloní el 13 d'octubre
d'aquell any. D'aleshores ençà ha funcionat
amb la més completa regularitat anyalment
durant les dues temporades reglamentàries
de tardor i primavera, donant a més mol¬
tes altres audicions extraordinàries dintre i
fora de la nostra ciutat.

Per a donar als nostres concerts el pres¬

tigi que els calia, i ensems compartir amb
el Mestre fundador quelcom de la seva

feixuga tasca, hi han col·laborat successiva¬
ment els nostres més notables músics, junt
amb eminències forasteres de tota mena:

mestres directors i compositors, concertistes
instrumentals, cantaires solistes i orfeons, la
relació de tots els quals donem a conti¬
nuació:

Mestres directors: Han compartit amb el
Mestre fundador la direcció de l'Orquestra
un gran nombre d'eminents músics, mestres
directors i compositors, ja sigui per a conduir
llurs pròpies composicions, ja també les alie¬
nes. Així, personalitats ben il·lustres de l'art
musical contemporani de tots els països han
acceptat amb goig la invitació de Pau Ca¬
sals per a posar-se al cap de la seva Or¬
questra, com es desprèn de l'enumeració
de llurs noms:

Richard Strauss, Vincent d'Indy, Eugène
Isaye, Arnold Schœnberg, Igor Strawinski,
Max von Schillings, Arthur Honegger, Ser¬
ge Kussewitzki, Franz Schalk, Ildebrando
Pizzetti, Adrian Boult, Alfred Casella, Ale¬
xander Tansman, Anton Webern, Hans
Winderstein, Pierre Monteux, Eduard Mœri-
ke, Alexander von Zemlisky, Julius Prüwer,
Emil Cooper, Oscar Fried, Antoine Fleischer,
Clemens Krauss, Paul Paray, Adam Szpak,
Heinrich Laber, Georges Georgesco, Georg
Sébastian, Louis Hasselmans, Alfred Cortot,
Manuel de Falla, Joaquim Turina, Ernest
Halfter, Enric Fernández Arbós.

Dels nostres músics han dirigit l'Orques¬
tra: Enric Morera, Joan Lamote de Gri-
gnon, Joaquim Cassadó, Lluís Millet, Joan
Manén, Jaume Pahissa, Francesc (Pujol,
Baltasar Samper. Robert Gerhard, Enric
Casals, Gaspar Cassadó, Eduard Toldrà i
Josep Barberà.

Eminents concertistes instrumentals i vo¬

cals han col·laborat també en les nostres

audicions. Heu-vos ací la llista completa:
Pianistes: Wanda Landowska, Fanny Da-

vies, Lucie Caffaret, Blanca Selva, Harriet
Cohen, Margarida Chala, Alícia Haîffter,
Maria Pujal, Montserrat Campmany, Isabel
Martí Colin, Enriqueta Garreta, Giocasta K.
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FESTIVAL STRAWINSKY

SIMFONIA DELS SALMS

En un treball publicat fa uns mesos
•en aquestes mateixes pàgines sosteníem
•que els orfeons tenien una missió més
en consonància amb l'art que la de
limitar-se a cantar únicament les nos¬

tres cançons; aquesta limitació enrareix
l'ambient de les entitats corals catala¬
nes per tal com les separa del concepte
universal de l'art i els dóna un caire
excessivament pairalista que per força
ha d'arribar a fer-les indiferents al pú¬
blic, que a l'últim es cansa de sentir-los
cantar sempre el mateix.

Sortosament el nostre Orfeó fa temps

que ha iniciat la rectificació, i poc a poc
va fent-se un repertori d'obres de gran
volada que li han valgut els èxits' més
sòlids de la seva vida artística.

Darrerament, poca cosa més d'un mes
després d'haver cantat amb un èxit bri-
llantíssim David penitent, de Mozart,
la nostra massa coral ha tingut l'altís¬
sim honor d'estrenar en terres peninsu¬
lars la Simfonia dels Salms, de Stra-
winsky, sota la direcció del seu propi
autor.

Simfonia dels Salms, obra d'una mo¬
dernitat absoluta, és un veritable cas
de prova per la quantitat de dificultats
tonals de què està plena, i el nostre
Orfeó ha tingut la sort de triomfar
plenament, com ho demostra el fet in¬
sòlit d'haver-se hagut de repetir la mei¬
tat de l'obra per donar satisfacció a un

públic que curullava el Palau de la
Música i del qual no es va moure ni

una sola persona fins que l'illustre autor
de la Simfonia va haver repetit el tercer
temps de l'obra.

Si haguéssim de recollir ací les ma¬
nifestacions d'elogi que ens han estat
fetes per tota mena de persones, comen¬
çant pel propi Strawinsky, potser cau¬
ríem en pecat d'immodèstia ; per tant
ens limitarem a reproduir alguns parà¬
grafs de la crítica local, consignant,
però, que ni un sol crític, cadascun a
la seva manera, ha deixat de dir que
la tasca dels nostres cantaires fou per¬

fecta.

La Vanguardia:
Hay que subrayar lo perfecto de la eje¬

cución de la Sinfonía. El Orfeó Gr.aciekc
cantó con unos matices y una pureza de
estilo sorprendentes, haciendo honor a su
historia y a su director, el maestro Bal¬
cells, que ha obtenido unos resultados dig¬
nos de las más calurosas alabanzas. Los
profesores de la Orquesta Pablo Casals
realizaron su cometido de manera también
superior a todo elogio.

U. F. Zanni

L'Opinió:
Hi havia una expectació enorme per

aquest festival Strawinsky i val a dir que
aquesta expectació no quedà defraudada ni
molt menys. El festival Strawinsky queda¬
rà per molt de temps a la memòria dels
que tingueren la satisfacció d'escoltar-lo.

Ja hem dit com ens emocionà aquesta
Simfonia dels Salms, realitzada de mà mes¬
tra. L'auditori va vibrar d'entusiasme i
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enmig d'unes ovaciones sorolloses fou re¬

petit l'"AHeIuia", una veritable joia musi¬
cal. Cal constatar l'entusiasme dels execu¬

tants i la labor immensa de I'Orfeó Gra-
cienc, que realitzà una tasca brillantíssima.

Ja hem dit l'entusiasme de l'Orquestra
Pau Casals i la labor realitzada per I'Orfeó
Gracienc; no ens resta més que assenyalar
que Strawinsky, dirigint el concert, estigué
a una alçària digna del seu nom.

La J 'en de Catalunya :

La Simfonia dels Salms, dividida en tres
temps breus ("Preludi", "Doble Fuga" i
"Allego Simfònic"), que s'executen sense in¬
terrupció, és potser una de les obres més
serioses, més profundes i més concentrades
de Strawinsky. Concebuda amb un pla que
no se cenyeix al de la Simfonia clàssica,
però perfectament equilibrats i coordinats
els seus tres moviments en un mateix cant

de pregària, d'exaltació fervorosa i de lloan¬
ça a la glòria de Déu, expressat pels tres
"Salms" de David que serveixen de base
a tota l'estructura musical de l'obra, aques¬
ta Simfonia impressiona fortament i pene¬
tra de faisó irresistible. Un sentiment reli¬
giós molt eslau i primitiu en el cor a qua¬
tre veus i la sonoritat orquestral produïda
per cinc flautes, cinc oboès, quatre fagots,
quatre trompes, cinc trompetes, tres trom¬
bons i tuba, violoncels i contrabaixos, dues
arpes, dos pianos i timbals, amb exclusió
de violins, violes i clarinets, com per evitar
tota sensació excessivament sentimental o

voluptuosa, donen a l'obra un clima ombriu
i un contingut ben especial, que 110 és pas
el nostre de gent llatina embriagada de
llum i de sol, però que ens colpeix del seu
fort caràcter. Strawinsky mostra una vega¬
da més, en aquesta obra, tota la seva forta
i sòlida tècnica contrapuntística, i l'obra
s'imposa dins l'esperit dels oients, per la
seva innegable i molt intensa sinceritat.

El darrer temps, que comença amb
l'"AHeluia" i acaba amb l'acord perfecte
de do major després de l'evocació d'uns
tocs de címbals i de campanes, és el que
té una major elevació espiritual, i el que
més fortament emociona.

Sota la direcció del seu propi autor, l'o¬
bra obtingué una interpretació magistral, i

foren llargament ovacionats el mestre i els
seus valuosos interpretadors, fins que fou
repetit el darrer temps de l'obra.

Cal fer esment especial de la magnífica
tasca que realitzà el nostre popular OrfeA
Gracienc, dirigit pel mestre Balcells, en
l'execució de tota la part coral d'aquesta
obra, no exempta de grans dificultats. L'afi¬
nació fou sempre justa, i ben acurada en

tots moments l'emissió de les veus. La nos¬

tra felicitació al mestre Balcells, al seu au¬
xiliar senyor Jordà i als seus estudiosos can¬

taires que així saben enaltir l'obra dels
nostres gloriosos i meritíssims orfeons po¬
pulars. També volem esmentar els pianis¬
tes senyors Roma i Figueres, per llur nota¬
ble cooperació en la interpretació d'aquesta
obra.

J. LL-

El Matí:

Dijous a la nit, l'Associació de Música
da Camera celebrà una de les seves sessions
més notables, que recordaran sempre més
amb joia tots els que pogueren fruir-ne
les excel·lències. Sota la direcció del mestre

Strawinsky, hom acoblà elements valuosís-
sims per tal de donar a conèixer tres obres
inferessantíssimes de la darrera collita d'a¬
quell autor, senyera de la música dels-
temps novíssims.

Amb les sonoritats més dolces, Strawinsky
sap fer ressortir el sentit al·leluiàtic del text,
i suggestionat el públic per la creació d'un
ambient que hom sembla respirar material¬
ment. El públic acollí l'obra amb un deliri
d'entusiasme, no sols per la gràcia d'aquest
final, sinó perquè durant tots els moments-
tingué l'esperit en suspensió admirativa.

Cal dir que I'Orfeó Gracienc s'havia en¬

carregat de la part coral; i cal dir també
que la seva intervenció fou felicíssima.
Sens dubte aquesta col·laboració constituirà
un dels millors records de la valenta i

prestigiosa entitat coral. Si un timbre de
glòria li mancava, l'agrupació coral que

dirigeix el mestre Balcells se l'ha ben
guanyat aquesta vegada. Vèncer les dificul¬
tat d'entonació d'una obra aparentment tan
clara no és cosa de qui hagi de preparar
l'audició en un temps relativament curt.
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L'Orfeó Gracienc s'hi presentà seguríssim
i dominant la delicadíssima matisació. Sen¬
tírem a dir que Strawinsky havia assenya¬
lat aquesta audició com la millor que havia
dirigit de la Simfonia dels Salms, i no ens
estranyaria pas que fos així.

L'obra, en tals condicions, vencé totes les
prevencions que pogués haver-hi contra una
novetat massa detonant. Nosaltres la tria¬
ríem potser com la més elevada de les que
fins ara coneixem de l'autor; si més 110,
entre les millors.

Una sola cosa ens dol: no ésser fàcil la

repetició d'aquestes festes, i que no puguin
gaudir tots els barcelonins filharmònics d'una
d'aquestes que ha costat tantes vetlles d'es¬
tudi als abnegats cantaires de I'Orfeó Gra¬
cienc. Si fóssim empresaris, i podíem fer
aturar Strawinsky a Barcelona vint-i-quatre
hores més i trobàvem per substituir-lo de¬
gudament no ens pensaríem gens a orga¬
nitzar una nova audició, sols que fos d'a¬
questa incomparable Simfonia dels Salms,
amb la seguretat més completa d'obtenir
l'assentiment, per endavant i a la vençuda,
del nostre públic. Oberon

La Publicitat:

Creiem que Strawinsky és, incontestable¬
ment, el músic de la nostra època, de la
mateixa vàlua que els Bach i els Beethoven,
els Chopin i els Wagner, i el digne hereu
d'aquella gran jerarquia que semblava ex¬

tingida, però que el geni de Strawinsky,
en continuar-la, relliga amb la nostra ci¬
vilització, la qual ia no serà solament la
de les grans conquestes mecàniques, sinó
també la del músic Strawinsky.

La Simfonia dels Salms fou esplèndida¬
ment cantada per I'Orfeó Gracienc, el qual
sabé sortir victoriós de les grans dificultats
tonals d'aquella partitura, amb una gran
seguretat i excel·lent estil. Tots els elogis
mereix la labor de I'Orfeó Gracienc en

llançar-se a la interpretació de les grans
obres vocals modernes, sortint així del re¬
pertori habitual en les nostres institucions
corals, Beethoven, Schubert, Schumann,
Brahms, Wagner, etc., etc., tenen també be¬
lles peces per a cor i orquestra, desconegu¬
des encara del nostre públic. Ara que hi
sou, cantaires graciencs^ ens plauria tant
d'oir-les!... J. Gibert Camins

Avui :

La Simfonia dels Salms ha donat motiu
a un memorable triomf del nostre Orfeó
Gracienc. La serietat, la justesa, l'homoge¬
neïtat, la comprensió pregona de l'obra tan
difícil que cantava, van arribar a un alt
grau de perfecció. Quan un home tan exi¬
gent com Strawinsky em deia grans elogis
dels seus cantants: "Canten molt bé; són
molt intel·ligents, es veu que estan molt ben
exercitats"; quan durant els assaigs, de sob¬
te, el gran músic rus s'entusiasmava i cri¬
dava a tal o tal grup d'orfeonistes: "Bra¬
vo! Très bien!" i els regraciava entusias¬
mat, no cal que us digui la gran satisfacció
que jo en sentia en la meva dignitat de ca¬
talà i de barceloní. Bravo, gran mestre Bal¬
cells! Una bona abraçada.

j. Farran i Mayoral
*- * Sí,

Després de consignar aquest remar¬
cable èxit de I'Orfeó Gracienc només
ens queda a dir que el mestre Pau Ca¬
sals, entusiasmat per l'obra, va mani¬
festar que a la primavera serà donada
una nova audició de la Simfonia per al
Patronat de l'Orquestra Pau Casals.

I encara, que el mestre Strawinsky
se'n va anar tan satisfet de la interpre¬
tació de la Simfonia dels Salms que va

prometre fer traduir al català una altra
obra seva perquè l'estreni I'Orfeó Gra¬
cienc.


