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SIS AUDICIONS

PAU
dirigi�es pel Mestre

CASAL S\·
amb la collaboració dels Mestres directors i compositors

JOAN LAMOTE DE GRIGNON
i

ED¡UARD TOLDRÀ
i de notables con�ertistes vocals i instrumentals

. Vespre:
\.

Dimarts, 13 octubre

Dijous, 22 ;)

Dijous, 29 »

)

>I SIMFÒNIQUES I

/

DIES
Tarda:

.._ 'Diumenge, 18, octubre
_

» 25 »

» <l.cr novembre

,
I

I '
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ARTISTES
que col-laboraran en aquestes audicions

Robert Gerhard
Mestre compositor

,

Concepció Badia d'Agustí .
.

sop ran
..

\.)

Concepció Callao
• 'contralt

-

Frank Marshall

Enriqueta Garreta ,- Josep M.a Roma
,

pian ístes

I·
'/

'" "-

Enric Casals,'I
I violinista

/

M�ur1ce 'Eisenberg
violoncel'lista -,

\ "
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'DE LES. 0êRES QUE, }'ORMA_RAN ELS PROGRAMES

I
IR E PER,T '0 R I'

J S BACH� � � �.: � � :
. .

I' ; _

,- t',

CANTATA, n.O 54: «Del pecat deuràs guardar
te»� per a, ,contralt i . orquestra

(La AUDICIÓ)

MOZART

Il,
.

S lMFON IA en do (Júpiter);'

BEETHOVEN
, ,
.'J.-:,

Obertura de Fideli.
'

:,i I' ûberi�ta d"Egá10nt. .
, .. ,

,i, .,

CINQUENA SIMFONIA, en do menor.

VUITENA SIMFONIA, enta major.
CONCERT en l'e;-:per a violí i orquestra.

•

• r

"

SCHUBERT

SIMFON,IA en, do .. '

. \/

r ,
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WEBER

.Dbertura d'Ob,eÎ'ol1..
Obertura d'El tranc tirador (Der Freischûtz).

MENDELSSOHN
,

Slfl..1FON IA en la major (Italiana).
',)

CHOPIN-LAMOTE DE GRIGNON

Balada, n.v 2, en ta major.'

"

(l." AUD ICIÓ)

WAGNER

El jardí encantat de Klingsor (<PARC I VAL» j.

"

(J.a audició per 1'0. P. C.)

.1Escena final de «LA POSTA DELS DÉUS»,
cant i orquestra .

(l.'a audició per 1'0.' P. C.)

BRf\HMS

VAR_IACIONS sobre un tema d'Haydn.

- ÙEBUSSY

l·
La -mer, poema simfònic,
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STRAUSS

Les facècies de Till Eulenspiegel, poema simfònic.

GLAZUNOV

QUATRENA SIMFONIA, en mi bemoll.

Primavera, quadre mLlsic(all�, d' 'ó 1'0 I
. au ICI per . P. C.)

,

DUKAS

Obertura de Poiyeucte.

[. ROUSSEL

.Le jestin de i'airagnèe, ballet, fragments simfònics.

,(1.a audició per 1'0. P. C.)

GARRETA.

Les illes Medes, visió musical.

Sardana, transcripció de la Sonata de piano.
\ ,

FALLA
o',

Noches en los jardines de España, poema pera
piano i orquestra.

KREIN

CONCERT, per a violoncel i orquestra.
(l.'" AUDICIÓ)
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Variac ions, per a piano i orquestra.
(Premi de la Fundaci� Concepció Rabell, vídua Romaguera.j

ESTRENA

PERCY GRAINGER

Cant colonial.

Dansa irlandesa.
(1.es audicions per 1'0. P. C.)

TOLDRÀ

. Arietfa d'EL giravolt de Maig.
Cançó incerta.

Anacreòntica.
�Cançons orquestrades, 1.n AUD IC IÓ)

GERHARD

CONCERT INO, per a orquesta de cordà:

(1.a audició per 1'0. P. c.:

RICARD LAMOTE DE GRIGNON

Uti prat, ballet pantomima, fragments simfònics.

ESTRENA

jOAQUII1 SERRA
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DE- L'ABONAMENT

LOCALITATS
! SIS

! TilES
CONCERTS

CONCERTS vespre o tarda
----

PESSETES PESSETES

300 I 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. .. � ...
I

"

ADVERTIMENTS
I

'En els anteriors preus són compresos els impostos,

Les demés localitats no s'abonen per pertànyer al Paironat de l'Orquestra.
Els inscrits en aquest rebran a domicili les localitats que els hi pertoquen.

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

litats, sempre que no hagin estat preses pels nous inscrits en el Patronat, fins
el dissabte. dia t O d'octubre.

L'abonament als 6 concerts i als 3 de vespre és obert en l'establiment de mú->

sica .UNIÚN MUSICAL ESPA�OLA. (Passeig de Gràcia, 54), de 4 a 7' de la

tarda. L'abonament als 3 concerts de tarda s'obrirá el día 12 d'octubre.

La inscripció al PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS segueix
oberta en ta Secretaria de l'Orquestra (Diagonal, 440, Institut Casals) de 11 a 1

del mati i de 6 a 8 de la tarda.

I
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PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges 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 i
únicament per als mateixos.

Demaneu butlletins- d'inscripció en els

Establiments i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau
de la Música Catalana, Assocracíó Obrera de Concerts, etc.,
i en el domicili social: Diagonal, 440, pral. (Institut Casals)

Telèfon 73975


