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L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA"

dóna per acabades, amb el magne concert d'avui, les

seves tasques artístiques del Curs 1924-1925.
Curs en el qual_les 'notes de la més alta vàlua artística

s'han succeït gairebé contínuament, sempre dintre de

la varietat i amplitud que és norma nostra.

Ara anem a donar impuls decissiu'îa les tasques prepa
ratòries del curs vinent, respecte del qual és possible
que molt aviat poguem avençar als Senyors Socisalgu
nes notes interessantíssimes, per l�s- quals hom' veurà

continuada la tradició creada en- els cent cinquanta sis

concerts donats durant els nostres -dotze anys d'existèn

cia, tradició de la qual no hem de dir sinó que n'estem

molt joiosos.
La Junta Directiva, en aquesta hora de comiat, ofereix
als Senyors Socis, a la Premsa i a tothom qui en poc o

en molt hagi contribuït a aquesta tasca, l'expressió del

seu agraîment, així com el desig efe que vulgnin ""

seguir cooperant a una obra que per tants

conceptes creu lloable.

. Oliva de Vilanova, impressor
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LA prova ha e$tat feta i ha reeixit

magníficament: En éls dos darrers
., concerts, un� 'qui.ètud

-

deliciosa, ha
permès lliurar-se al goig musical sense

enuig de cap mena. Ara només és cosa

-de perseverança.

En el curs vinent pensem que podrà ésser

un fet normal aquest reeolliment aconse-
guit ara, cal dir-hó, ben fàcilment.

Comptem amb la coop�ració dels tants
veritables devots d� I;-';úsica com hono
ren els nostres concerts. Però encaramés

comptem amb la decisiva i entusiasta

.

APORTACIÓ DE SILENCI d'aquesta.
meravellosa infinitat de cares formoses
que són un dels goigs in�fables de. les
nostres reunions. El seu bon gust, la seva

""

intel·ligència i el seu encís, serà r�clamat
el curs vinent per aquesta creuada i per

fer aigne de les seves exquisitats'
l'ambient dels nostres

concerts.
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PRO'GRAMA

�OEMA SIMFONIC
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En una: cambra estreta i miserable, i a la llum somorta d'un

llantió, agonitza un malalt sobre una màrfega. Espera la mort. El
sofriment ha exhaurit les seves forces. S'ha endormiscat. Regna
tètric silenci, Interromput solament pel tic-tac monòton del rellot
ge. El decandit rostre del moribond s'anima sobtadament, Somnia,
potser, amb els encisadors records de la-s�va infantesa?

Breu és el 'repòs que la mort concedeix a aquest dormir i a

aquest somniar. La mort el crida i comença nov_ament la desespe-_
rada lluita. Lluita entre la vida i el poder de la mort! Oh l'espan
tós combat! Ni la vida ni la mort assoleixen la victòria... Altra

vega� tot és silenci.

Lassat de lluitar, deixa caure el cap sobre el coixí. El seu de
candiment és ara el deliri de la febre. Dia per dia, moment per
moment, tota la seva vida desfila davant de sos ulls, Primer, l'auba
de sa infantesa, ditxosa i innocent; després l'adolescència, més
ardida, assajant ses forces:preparant-se per a les més altes áspira
cions de la vida" escometent-les ple d'ardiment i -de confiança.
Tot el que Ia seva ànima enamorada de l'ideal ha somniat, vol
assolir-ho, i lluita amb ardor, malgrat els obstacles que el món
egoista i cec posa en son camí. Quan ja és prop -d'aconseguir son

desig, sent la veu fatal que el detura. No és més que un obstaclé!
Avant! Sempre avant! I avença, segueix lluitant, empès pel cons
tant daler del seu cor. Tot ço que perseguia en sa vida, segueix
perseguint-ho en el deliri, sens arribar mai a assolir-ho Després,
son deliri pren forme-s més pures, contorns més precisos Va en-

vers ells, els toca, però no pot vèncer el fat de la seva vida .

Sobtadament la implacable dalla en trenca, el curs i els seus

ulls són enterbolits per Ie� ombres de I_a mort.
Però, allavors, nous clams ressonen en l'alçària dels cels: el

daler que aquí-perseguia és sols Ja Redempció deljmón, la Trans-
y figuració!' -

Dels programes de" l'Orquestra Pau Casals.

Egmond, obertura

.orquestro;
Concert en mi bemol majar

Allegro moderato
-
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Un poco adagio
Rondo: Allegretto

violi i orquestra
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Mort 1 Transfiguració, poema
simfònic

orquestra

III

Concert en re majar, op. Tl
Allegro non -troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace *

violí i orquestra
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