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He perdut un amic, uri cor 'noble .

. Catalunya ha perdut un geni.
.
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JULI ' -GARRETA
1

L'ORQUESTRA PAU CASALS

'
.

je,

Si tot Catalunya ha plorat la mort prematura del gran music

empordanès, glòria de la nostra-terra, COIn no han d'haver-la sentida

l'Orquestra i el Mestre amb els quals s'era identificat de faisó tan

absoluta! D'en Garreta Iou la primera obra' catalana que executàrem en

un dels concerts inaugurals, i d'aleshores ençà cada any apareixia
en els nostres programes Ia. seva darrera producció, tantost acabada
ele fer expressament per a què nosaltres la presentéssim al públic,

Ell venerava el nostre Mestre, i trobava en l'orquestra creada

d'aquest l'instrument ideal per a la interpretació de ses obre" I

després' de cada triomf s'en tornava a la seva xamosa vila
,
amb

més delit per a posar-se a compondre de bell nou. Ell seguia els

nostres èxits un per un, i s'en gaudia com dels seus propis i volgué
acompanyar-nos en la triomfal excursió a París i fòu també aclamat
amb entusiasme en l'escenari dels Camps Elisis. Ell ha estat un dels

principals propulsors del nostre espandirnent per les contrades giro
nines, fins aconseguir ço que de molt temps li era una veritable

obsessió: dur l'ORQUESTRA PAU CASALS a Sant Feliu de Guíxols.

Hi anàremi amb ses grans obres simfòniques deixàrem esbalaïts als

qui no coneixien del music llur, tan popular, sinó sardanes. I en

acomiadar-nos, ple ele vigoria, ens prometé per a bentost la gran
obra que' de temps covava en son esperit, una Simfonia ... qui és

devinguda musica d'ultratomba..
Es mort Mestre Garreta, «l' horne genial i profundament irrtuïtiu»,

com ha dit tan bellament nostre Pau Casals. Amb el dol al cor,

venim tots a retre avui aquest tribut a sá memòria, que hem ele fer

perdurar reproduint sens treva les seves tan inspirades, tan espon

tànies i mestr-ívoles creacions.
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N01'A 13 lOGRÀFICA

Nasqué Juli Garreta el 12 de març de 1875 a Sant Feliu de Guí,
xals. Fill d'un music de poble i d'una casa ben humil, tingué com

primer¡ únic mestre el seu pare Esteve Garreta. Aquest, rellotger
i music alhora, I'ensinestrà com pogué en ambdues coneixences, i
veient que sols podria donar-li lliçons rudimentàries, l'envià de jove
a Vilanova i Geltrú, d'on aquell era fill i on en Juli aprengué l'ofici

de rellotger i ensems treballà el violí.
Fet el servei militar i tornat a Sant Feliu, entrà a la petita or

questra que dirigia el seu pare, prérieút 'él' violí a la viola, segons
convenia, i més tard, quan aquella es reduí a septimí, s'encarregà
de la part de piano. A ia mort del seu pare, continuà la botiga de

rellotger, més per tradició i necessitat que per amor ajma professió
que no sentí m'li. Continuà també l'altre ofici, constituint un quintet
en el qual ell toca,:"a sempre el piano, i així passà tota la resta de sa

vida, sonant l'hivern al cine i l'estiu pels cafès, casinos a establi

ments de banys per a executar-hi un seguit de balls i· d'altra fara-

malla que li: feia sovint força fàstic. �'

Mes, per' damunt' d'aquestes feines, a les quals es donava per
pura fretura, sobreïxia el seu esperit creador, empenyent-lo un jorn.
i l'altre a la producció musical. Amb les poques nocions adquirides
sense assistir mai a cap escola dernusica, es feu tot sol compositor;
eixamplant amb sa ,poderosa irituició els pe cs coneixements rebuts,
fins devenir. no sols un inspirat ·music'·popular, sinó, ço que és més

sorprenent, un veritable mestre de la tècnica,
Tot i allunyat dels centres musicals, tingué la sort de trobar a

Sant Feliu un petit cercle d'amics entusiastes apassionats de la vera

musica, una mitja dotzena d'homes de cultura superior, que es

reuniren, constantment durant llarg nombre d'anys per a executar
solfes amb diversos instruments i poder' així anar seguint des de llur

recó de: l'Empordà tots els nous corrents musicals, ensems que el

conreu dels clàssics. Aquesta podem dir que fou una' de les principals
fonts de cultura d'en Garreta; mes, segons, diuen, en els últims temps
semblava cada dia més refractari a 'sentir musica dels altres, sens

dubte per defugir les estranyes influències.
.

La producció musical d'en Garreta pot migpartir-se en dos grops:
les sardanes i les composicions orquestrals, amb l'afegiment de qual
ques cançons i obres de musica de cambra. A les sardanes, rebudes

a la primaria mol tes d'elles amb menyspreu í àdhuc hostilitat pel
gros públic sardanístic, qui no les trobava prou ballables, ha degut
després la major part de sa popularitat. La llur vàlua artística s'és

anada imposant, descobrint-hi, com més horn, les
i

sent, una, inspi
ració a dolls, agermanada amb les meravelles d'liBa forta tècnica

innovadora en el gènere, que ningú encara-no ha excel'lida.

Després de produir-ne, amb fecuuditat sorprenent, més d'una

vuitantena, es llençà ardit a gèneres superiors, assolirrt.resultats tant
a més admirables amb ses grans composicions simfòniques, com així

mateix amb les Sonates per a piano i per a violoncel i el Concert

per a violí. ,

'

Si bé havia ja confiat l!eslrena de ses primeres 'propùccions or-
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queshals als mestres Lassalle, Lamote de Grignon i Pujol, qui les
hi executaren amb tota cura, cal confessar qu� l'empenta cabdal

la rebé del mestre Pau Casals en encoratjar-lo aquest amb l'entu

siasme que sentí per ses obres i en oferir-li 'Ia seva personal interpre
tació mitjançant l'orquestra que acabava de fundar.

Frescos encara els seus darrers i grandiosos èxits .en nostres con

certs, ens l'ha arrebassat traidorament la-morl, justament'quan ens

prometia els fruits més a, aonat
- del reu profund, i potent geni

creador.

EL SEtI "JUTGE SUPREM

Un biògraf de Garreta, en Canut Pellicer, entre un enfilall d'in

teressants anècdotes sobre el nostre malaurat music, enclou el se

gii�nt diàleg que 'ell tingué amb la muller d'aquest:
« _ Quan toma Garreta de Barcelona, diisp,I"és de l'estrena d'una

obra, ve gaire entusiasmat-?
_ Psè!.._ JO li pregunto: com és natural, com ha anat, i ell sempre

contesta: hé. Un bé· ni alegre ni amargat. De fet: l'èxit l'haig de

saber sempre pels diaris,
_ Però la impressió cl'una multitud que l'aplaudeix i l'aclama

bé deu .plaure-li... -

-

-

_ SL., li plau molt; però no és pas aquest el seu millor goig.
_ No? -inquirírem decepcionats.

-

_ No. L'èxit d'una obra l'aquilata seJ?pre segons l'abraçada que

I i dóna Pau Casals.»
- ,

SONET

Compost a la mort, de GARRt:TA, pel notable poetà músic

JOAN LLONGUERAS-

Senzill com un pastor, - sincer com un infant,
de cara al n'lar llatí, - prop les muntanyes blaves,

amb aires de triomf, - joiosament cantaves,

honrat, humil i ardit, ;_ del teu recer estant.

L'esguard blavís àtent - al poderós instant,

els ritmes de la llum - i dels espais copsaves

i en simfonies cl'or - ton viure desbordaves

i et corfonies tol -'amb l'alè excels clel cant.

La Terra clins ton pit - vibrava extasiada

i amb màgica dolçor - cantava novament

les
_ gestes dels herois -:- i l'inccmprès

turment .

...................
;

' ' .

Musica sense fi, -ta vida ha pres vo lada

i, amb el ressò eternal - cle l'aigua, el foc i el vent,

ens deixa én I'esperit - un .ímmcrtal accent.-
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OBRES DE JULI'GARRETA:

SARD'AN:gS

La Pubilla. - La Xerraire. - L'à' Riolera, - La Gelosa. - La

Beltugosa. - La Bordeta. - La Filasa. - La Mivnada. - La Plora
nera. - La Llumanera. - La' Beata. _:__ U1L ptàt de carn d'alta.-La
Bruixa. - La Rasada. - La Gaita. - La Masca. - La Fada. - La
Calàndria. - La Vialet.f/..' - La Ruda..

- La Cigala. - Pecadora, -

La Rondalta, - La Filla del marxant. -'- Grisetâa. - La Doneell a; de
l a Casta. - Fla1' de neu. - Zaira, -=,I;.à' l!ira. - Nuri. - L'Orfe. -

La Rosetta. - Et Cant dels oceüs. - BaU dé la [oana. - Aigua-rasa.
- Boirines. - L'Aubade, - Enyorança. - Somni gris. - Sommi dolç.
- El Testament d'Amèlia. - Rasó. - iVIatinada. - Frisança. - Pe-

dregada. - iVIaria. - Innaminada. - Liicuretta, -A En Pau Casats.
- Primavera. - Nydia. - Carmeta, - La Pastora enamorada: -Isa
bel. - Dalt les gabarres. - Gibero!a, - [uny, - Pastoras, - Recar
dant. - Somnis. - La llar. - l les sardanes sense títol contingudes
en la Suite per a orquestra i en la Sonata per a piano.

Més a més d'aquestes 63 sardanes, n'escrigué una vintena que
són desaparegudes a esgarriades.

� CA�ÇO�S

La Cançó de l'aire. - L'Orfe. - 4:¥nar de 111a1'e. - Car1'anda.
Scherzo. - Estiu. - L'Enamarat a t'Ewamoraâa, - Al-pestre, - L'ha
-me a ta dana. - No. et sàpiga gJ'eu. - Et Reiicari .

MUSICA DE CAMBRA

Quarte: per a piano, violí i violoncel (r898).
Romança en la per a violí i piano.
[oguin«, per a violoncel i piano. ,

Sonata en fa, per a piano i violoncel. (Endreçada a En. Pau
Casals i estrenada per aquest.)

Sonata en do, per a piano.

OBRES ORQUEST.RALS

Impressions simfòniques, .per a orquéstrà de corda.
Scherzo. (mai no executat).

'

Preludi Mediterrani .

Suite en sat. (Lema: suite ernpordanesa.)
Pastoral: >

Les iües Medes.
Concert, per a violí i orquestra.
Sardanes orquestraçles: Maria; Nydia; A En Pati Casals; Giberota;

Isabel; Eedregada i Sardana: de la Sonata, Darrerament s'ha trobat
orquestrada d'ell mateix la seva sardana Primavera.
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QUATRÈ CONCERT
DISSABTE, 22 DE MAIG

amb ia ccoperacíó de la pianista
. \' BLANCHE SELVA

i el vío lin ista

JOAN MASSIÀ

P:R O: GRA M A
I

CÉSAR FRANCK
SIMFONIA en te.

II

G. M. WITKOWSKY
SONATA, per a violí i piano.

III

DEBUSSY
,

.

RAPSODIA, per a cl-rinet i orquestra

CÉSAR FRANCK.
VARIACIONS SIMFÒNIQUES; per a piano i orquestra.

NOTA: La malaltia del mestre Pau Casals ha .obligat a ,modificar aquest
programa, havent de ésser substituïdes algunes de. les noves ,obres anun

ciades per al concert de musica francesa, les quals seran incloses en els

programes de la sèrie vinent.

C I N Q U $ i últim Concert: Dijous 27· de Maig
96II. - ARTS' GRÀPIUUltS, S. A., SUC�ESSOR5 D'HENRICH I C.�BARCEJ..ONA



ENTITATS I PERSONES INSCRITES EN- EL PATRONAT

ASSOCIACIÓ n:¡i: MhsICA DA CAMERA

AsSoCrAcIÓ iNTIMA. DE CONCERTS
CASA MUSICAL WERNim
FILL DE P. IZÀ.BAL

FILLS DE JOSEP SOLDEVILA
ARTUR SUQUÉ
CARLES VIDAL-QUA'DRAS
MANUEL VIDAL--QUADRAS
G. SENSAT, FILLS

LLUis GUARRO

JOSEP MONEGAL NOGUÉS
FRANCESC CAMBÓ
JOSEP GARi GIM.ENO

PERE CALVET

JAUME CARNER

FRANÇESC URIACH

RAFEL MORATÓ SENESTEVA

CLAUDI SABADELL

JAUME FIGUERAS

PILAR AUMELLA DE FIGUERAS

FERRAN VALLS TABERNER
FELIX MARISTANY

PERE J. ARNÓ
JOSEP VENTURA

JOSEP ROVIRALTA

MANUEL ROCAMORA

ORIOL SALOM

JOSEP M.a GúMIS

JOAQUIM GOMIS

FORTIÀ Vn:,ASECA

JOAN FORT I ROMEU
ANFÓS 'PAR

FRANCISCA VIDAL, VDA. CA PDEVJLA

JOAQUIM M.a TINTORER

CÈ'SAR CAMPMANY
RAIMUNDA PRESAS DE CAMPMANY

FREDERIC SANTASUSANA
. MANUEL' CAMPS

IGNACI FOLCH I GIRONA
RICARD MATAS·

CARM.E. CyLLELL VDA. MATAS

JOfN' FIGUERAS
EMILIA SOLER DE FIGUERAS

FR:ANCESC .vIV.ES
AURELIA MANAUTA DE VJVES

IsiDRE V.�LLS PALLEROLA
MANUEL DE NADAL

MARIA SERRA VDA. MAS

ENRIC- MAS'

JOSEP SANGLAS

JOAQUIM TORT I MENSA

TOMÁS ROSÉS
JOSEP M.' BONET I GARi
RENÉE MAY DE LUGAGNE

JOS'EP BOTEY I RIERA

JOAN MIQUEL AVELLi
RAFEL PATXOT

ANTONI PUIG GAIRALT

RAMON PUIG GAIRALT

FRANK MARSHALL
FRANCESC FERRER MARISTANY· TERESA DE GABARRUS DE MARSHALL

_

RAFEL CAMPS PUJOL . MIQUEL IZARD
DR_ JOSEP MASSOT LL�fs, BERENGUER MATAMALA

LLUís RECOLONS

LLUis RIVIÈRE
JAUME MAS NIN

GON!;AL ARNÚS
PILAR MORALEDA DE ARNÚS
CARLES VALLIN

ENRIC BROTONS

JOSEPA GASSOL-

JOSEP CLAPERS BERENGUER

JOAQUIM PLA JANINI

JO�QUIM GÜELL ROURA

GUJLLEM BRUGAROLAS

EU¡..ÁLÎA ROCAMORA DE BRUGAROLAS

JOSEP SALA

MANUEL VILAPLANA

,�



r

DE LA

ORQUESTRA
P'AU CASALS

._

BASES D'INSCRIPCIÓ

Demanin-se a l'Administració ciel Palau de la Musica Catalana,

Gran'Teatre del Liceu, Milgatzems de Musica

Secretaria de l'Orquestra, Diagonal, 440.


