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. COMMEMORACiÓ

DEL XXè ANI'fERSARI
DE LA ' SEVA FUNDACIÓ



L'"Associació de Música Da Camera", en"�prepa'raT;:laccommemora
ció deIs XX, qny$ ,de 1

la seya, qctuocíé, "ha -procurot .-formar un. plan de
concérts que vingui,n a .. ésser �1lI,n magn¡fic� corolori :de I� seva' activitat
ininterrompuda, gràcies a la qual la vida musice] borcètoníno ' ha' ês'tat

enriquida dO'faint 20 anys, cmb, manifestacions artístiques de la més alta
cal itat i del més positiu, interès: "

En el curs 1932-33 seran donáÙ¡'

24,CQNCE,RTS¡:
12 concerts al Palau de la Música Catalana .

.. � concerts reservats als socis de. r�A. de M. Da c." inscrits a Ia sec

ció '¡Audicio�s Intírnes", Aquests coneerts tindran efecte segu-
rament en una magnífica sala 'nova. ". ,

..

",
4 concerts cornplementaris, organitzats per

IIAudicions Intirnes", ats
quals poden assistir tots els socis de j'''A. de M. Da c." sense

pag�ment de quota suple.mentària.
'

En :J&: �êrre'c de 12 concerts al Pelau de,' �la< '1viú�ica Cat�ian8. hi hauran
'hJ,-q."

'V'UIT GONCERTS D' ORQU,E.sIRA .

;:' r i '¡ ",
.- !�'",,"';' ;""

ORQUESTRA PAU CASALS
Director, Mestre Pau Casals, DOS CONCERTS

'ORQÜESTRA CLÀSSICA DE BARCELONA
....

". Director, ·Mestre Josep Sabater
UN CONCERT, amb diversos solistes

. ¡

.

'_ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE- PARIS' (O. 'S.: P.)" ,,-.;. .'

Director, Mestr'e Pi�rre Monteux
.

,
D.oS· CONCERTS' de" presentació, únics a Barcelona, d'aquesta 'ort¡ùesfra, la millor

, .

-;�d'e les que avui existeixen a Paris, Elrnestre Pierrë Monteux,' ·�s consilf-érM-' un
dels primers directors actuals,

,

.

':,
. ,.' -,

',ÓRQUÈSTA SINFÓÑ"ICA D,E :MAQRID .

Director, Mestre Fernández Arbós
DOS CONCERTS, ÚNICS A BARCELONA

ORCHESTRE FEMÉNIN DE PARIS
Direcció, "Mlle, Ja�e Evrard
UN CONCERT, ÚNIC A BARCELONA 1

(Diu Joaquim Nin d'aq�ësí& Instituèió: '''Jo no he

_ .

':
...�� ... � .seoti,t._mai 9 faris, res .�e cC?m�ar9�le").

.:

Pen'dra[i'·tàînbe part en els nostres concerts, virtuo sosv-de gren categor-ia, entre �Is quals figuren :

Jacques Thibaud,' violi"
,

"Gasper Cassadó, violoncel

�':_}asso lanciRQ!!16; _e�IÍ�:'-·<�,,�"�\��'Blqj,��'��t; ,j>iano
"

.

"I , .

. ,

Alexandrè Uninsky," piano
'''' e Carnie' �§�bÇtù" S9n�at{I�::::

,�" ..Jelly
.. d'ArgnyJ, _:-cvi.2Ií . _>'..< __.,' -e, .l$Çl�!3L.Mºrtí - Cot)!'" piano

Francesc Costa, violí Nadia de Cléry, cantatri�",

. �..:



AU DICIE>NS"-I'N"fIMES
Aquesta sec¿ió' de l'''A. de'M. Da C." contribuirà a les solemnitats cornmerrro

retives-del- XXè aniverseri, amb una serie de- concerts de la més alta qualitat artística,
�n.tr� els. qu_als figura III

Audició integral dels - Q,uartets de Beethoven
a càrrec d'un dels més famosos quartets alemanys actuals.

També és segura la colIaboració en els conce�ts d' "Audicions Intimes" de

Gaspar Cassadó, recital de vio.��>ncel
Trio Pasquier de Paris, que tan gran èxit ob,tingué el curs passat

SERIE COMPLEMENTARIA
No pot''donar-se encara la 'llista dels corrcerts 'que formaran" aque-sta serie, però

és segur que -est"àtan corifiàts a artistes meritíssims i que én els llurs programes hi
haurà aquell punt d'interès quetenen 'semprè' èrs concerts organitzats per"Audicions
Intimes": ", :.". -,

-
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-
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Els artistes catalans als -'hô'stres concerts=
En el curs 1932w33, com és ja d'habitud en els nostres concerts, els artistes' catalans hi tjn-«

dren ampla èàbuda. Entre èls que ja podem donar pet segurs, tal corn acabem d"anundar, figuren
els següents:

Orquestra Pau CClsa/$:··.
.

. .c.
,

.' ..

dirigida pels 'mestres -Pcu Casals i Eduord Toldrà.

Orquestra Cldssico de' Barce/ona
. .

dirigida pel mestre Josep Sabater.

Orfeó de Sans
dirigit'pet' .rriestre Á; Pèrez Moya.

Concepció Callao, cantatriu.

.,: fsabe/' MEI-",fi CoUrI, vro/inista.
Ccrme-Gembou; caniafriu.
Francesc "Costa, violí;
B/ai Net, piano.
Gaspar .CÇlSS�lC:lJ?" Yi?/�nce/.

..
.

-.;"':"-1

Els socis de I' .A. de M. -d e. C.» (que no ha limitat les eva acció a Barcelona, sinó que ha
fomentat l'espandiment de la .bona música per tot Catalunya), tenen dret a assistir ll-iurement als
concerts de les entitats que formen la -Llige d'Associacions de Música de Cetalunya>, quan acci
dentalment es. trobin en les "poblacions respectives Aquestes associacions 'són les de Sabadell,
Reus, Girona, Figueres, Olot, Manresa, Mat�r?_ iTàrre¡r�._
.. ¡', Tarnbé poden essisjir, només ecreditant 18 llur.personalitat .de soci, als concerts de les més

irnjiôrtants Societats' Filharmòniques d'Espenya, entre lesiquals figuren les de Madrid, València,
Bilbao, Saragossa, G-ijon, Oviedo i Là Corun"ya.·" _'

E/s programes de/s concerts a/ Pa/au de /a Música Catalana aniran magníficament decorats
amb 12 dibuixos diferents i inèdÚs d�/ gran artistd' X""'a�i�r Ñog�és, rep�oduÚ�-'a�b /a màxima per

fecció, pe/ procediment heliogravat.' ,

50 SOCIS PODEN INGRESSAR:'
IMMEDIATAMENf

Les restriccions imposadesîën �ê'ls darrers cursos a l'ingrés de nqus socis, fan

que sigui, possible en.aquest començament de curs.admetre per, a INGRES IMMEDIAT�
50 NOUS SOCIS e

� �;

Queda, doncs, oberta Ia llista d'inscripció per 50. nous socis. Un cop cobert
aquest nombre d'jnscrjpcions, quedarà novament clos l'ingrés 'immediat i caldrà)
espi;;rar tòrn debuixes ,

.'
. :

Les 'inscripciór{spòd��''fé�-se per mitjà del butlletí'que va enaltre lloc d'aquest
fullet- .. _".' -<,'�_ .. � .--"....._�,- ',':-:"'".- ----"."



Orfeó de Sans
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OReHESTRE SYMPHONIClUE DE PARIS (O. S.· P.)
Dos.concerts, únics a Barcelona

Jácquès Thiboud
- -�-+Vi01I-

Jelly. d'Aranyi
violí

Alexandre Uninsky
piána

1
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ORQUESTRA PAU kCASALS
Dos concerts, amb programes especiels per a I'''A. ele M. da C."

e .. : .. ,
,-. _ ... {...}



Isabel Martí Calin
vialinista

·;·q�oncepci·6· Galló,,;
-': r.car1tatnu

Carme. GambGU
cantatriu



ORCHESTRE FEMENIN DE PA�IS
Direcció: Mlle. Jane Evrard
Un concert, únic a Barcelona

(DiBuix de Gcnzè.lez Bernat)

ASSOCIACiÓ DE MÚSICA DA CAMERA DE BARCELONA

PROPOSTA DE SOCI-'PE"RA INGRÉS IMMEDIAT(1)
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de professió ....
. � .. H • domiei/i . H' ••••••••••••

sO/'/ieita e/ seu ingrés -� aquesta "AssociaéÍó" per /0 quota de 60 pessetes

anyals, pagades per dot-zaves parts (5 l'tes.).
Barce/ona . . . ... de . �� 193" .
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El soci proposant, Signatura,

I 1

(1) Només podran acullir-se 'lI dret d'ingrés immediat r� 50 primeres propostes que 'es .rebin .• Les

demés hauràn d'ingressar,·a mida que vagin produlnt-se baixes.

A. Requesens, impressor


