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PAT·RONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventa tges de la inscripcio
La Localitat fixa per a tots els concerts que

organitza el Patronat.

2.a Entrada als assaigs de l'Orquestra.
3.a � Dret exclusiu a les AUDICIONS EXTRAOR

DINÀRIES de violoncel que el Mestre

PAU CASALS dóna generosament com

.

ofrena especial als senyors Patrons 1

únicament per als mateixos.

. Demaneu butlletins d'inscripció en els

Establiments i Acadèmies de musica, principals llibreries, Palau
de la Musica Catalana, Sala Mozart, Teatre Liceu, Coliseum,
Associació Obrera de Concerts, etc., i en el domicili social:

Diagonal, 440, pral, (Instit·ut Casals) Telèfon 7�q35
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SIS AUDICIONS

r I-SIMFÓNIQUES

1
l·

dirigides pel Mestre

PAU CASALS
amb la col-laboració de l'eminent Mestre compositor i director

Vl.NCEN·T D'IN·DY
i de notables concertistes vocals i insfrumentals

DIES

-Tarda:

Diumenge, 12 octubre

» 26»

,,» 2 novembre

Vespre:
Dijous, 9 octubre

Diumenge, 19 »

Dimecres, 29 »

i



œ==============�====�==========rn

'm-

I,\

ARTISTES
que ccl-Iaboraràn en aquestes audicions

GERMAINE, MARTINELLI
sopran

GEORGES jOUATTE
, tenor

CHARLES PANZERA
baríton

JEAN KLING
baix

,

, ROSA· BALCELLS
arpista

� I ALEXANDRE VILALTA'
pianista

,FRANCESC PUJOL
Mestre director d'orquestra /

',ORFEÓ GRA.CIENC
. dirigit pd Mest re

JOAN �ALCELLS
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CHARLES)
PANZERA

GEORGES

JOUATrE
VINCENT

D'INDY



Centenari del Romanticisrne
(AUDICIONS FINALS)

PRIMERA AUDICIO

de la llegenda dramàtica en 4 parts.
sobre el poema FAUST de GOETHE

Li\ DAMNACIO DE FAUST
DE

HÉCTOR BERLIOZ
I

executada en sa forma original, amb solistes chors

I

REPARTIMENT

MARGUERITE: Mme. Martinelli. I 'FAUST: Mr. Jouatte.
MÉPHISTOPHELES: Mr. Panzera

\
BRANDER: Mr. Kling.

Chorals

ORFEÓ,. GRA�IENC
(
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REP ERT O R :1
DE LES OBRES QUE FORMARAN ELS PROGRAMES

DESTOUCHES (1672-1749)
Suite de l'òpera "Les Soupers du Roy".

(1. 8 audició)

RAMEAU (1683-1764)
Obertura de l'òpera"Zoroastre".

(1.8 audició)
¡

J. S. BACH (1685-1750)
CONCERT rE BRANDENBURG,

BACH-SCHON BERG
. \

Dos Preluûis-Chorals.

n.O l.

-

(1.8 audició per l'O. P. C.)

HAYDN

S 1.1'4FONJA en sol majar (militar). .

I
.

(1.8 audició per 1'0. ·P. C.)
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MOZART

DIVERT/MENTO, en re majar, n.o 11.

(1.a audició per 1'0. P. C.)
BEETHOVEN1

SISENA SIMFONIA (Pastoral).
BERLIOZ

LA DAMNACIÓ DE FAUST, llegenda dra
màtica.

(l.a audició per l'O. P. C.)

Psyché et Eros, poema simfònic (fragment).
(1.,a audició per 1'0. P. C.)

BRAHMS

QUATRENA SIMFONIA, en mi bemoll..

D'INDY

Le camp de Wallenstein, poema simfònic.

(1.a audició per ro. P. c.j

Istar, variacions simfòniques.
(La audicié per l'O. P. ç.)

SEGONA SIMFONIA, en si bemoll.

(1. a audició)
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R. STRAUSS

V IDA D'HEROI, poema simfònic.

RAVEL

Ma mère l'Oye, suite.

Introducció i Allegro, per a arpa i orquestra.
(1.8 audició)

STRAWINSKY
. SUite del ballet L' ocell de foc,

(1.8 audició per l'O. P. C.)
\

F. PUJOL
Obèrtura per al drama "Terra baixa"

(ESTRENA)
MORENO GANS

Pinceladas goyescas, suite.
(1. a audició)

G. CASSADO

Variacions concertants, per a piano i orquestra.
(ESTRENA)

MONTSERRAT CAMPMANY

Visió simfònica.
(La audició per l'O. P. C.)
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A punt de sortir

La damnació
de Faust

Traducció directa del poema
de GOETHE, adaptada a la

musica per

JO A Q U I M P E N A

Demaneu-la en els establiments de musica,
llibreries i Palau de la Musica Catalana.
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PREUS DE L'ABONAMENT

LOCALITATS
ALS 6 ALS 3 �ON·

CONClUS
CIRTS fESPRE

O TARDA
----- ----

PESSETES PESSETES

300 175'

250 135

50 30

35 20

Llotges pati, sense entrada .

Id. id. amfiteatre, íd. , .

Sillons pati i amfiteatre, amb entrada

Setis numerats, rengle i.«, íd .

ADVERTIMENTS

En els anteriors preus Són compresos els impostos.

Les demés localitats no s'abonen per ésser preses pel Patronat de l'Orquestra,
Eis inscrits en aquest rebran a domicili les localitats que �ls hi pertoquen.

Els senyors abonats a l'última sèrie de Primavera tindran reservades llurs loca

litats. sempre que no hagin estat preses pel, nous Înscrits en el Patronat, fins
.

per tot dilluns, dia 6 doctub re ,

Elspreus diaris varíar.m segons la importància de cada concert.

L'abonament als sis concerts i als tres de vesp r e.és obert des de la publicació d'a

quest programa. en l'establiment de musica .UNlÓN MUSICAL ESPA¡i¡OLA

(Passeig de Gràcia, 54., de 4 a 7 de la farda. L'abonament als tres concerts

de tarda s'obrirà el dia 7 d'octubre,

La inscripció en el PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS per a tot

l'any musical 1930-31 segueix oberta en la Secretaría de l'Orquestra (Diago
nal, 440, Institut Casals) de Il a 1. del mati i de 6 a 8 de la tarda.
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