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amb la cooperació de

Directors i Concertistes estrangers

¡

J
-Dies

15, 20 i� 26 de maig
-

t.«, 6 i _12 de Juny

ORQUES:FRA ÒE 88 PRe>FESSORS

augmentada segon-s les
-_

obres, .

sots- la direôció del M�S:tFe-



I==============================================�,�

ARTISTES
qUI collaboraran en aquestes audicions:

ADRIAN BOULT

Mestre Director, professor de la càtedra de direcció d'or

questra del Royal College (Conservatori) de Londres.

ALFRED CORTOT

Concertista de piano, professor de la classe superior d'aquest
instrument al Conseroatori de Paris.

ALFRED CASELLA

Compositor, director, pianista i professor del Conseroatori

de Santa Cecilia, a Roma.

Ha estat aiximateix contractat per,a solista de trompa de l'or

questra, el notable professor del teatre de l'Opera de Berlin)
En WILLEM VALKENIER, qui amb tant d'encert ha actuat

en les passades sèries de Concerts d'aquesta Orq.uestra.
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REPER TORI
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S. BACH
Obertura (Suite); en re.

Grave. Piu vivace. - Bourrée I i Il. - Ga
votte. - Menuet I i II. -: Rejouissance.

HAYDN.
Simfonia, en re.

BEETHOVEN,
Leonora, Obertura n." 2.

Quatrena Simfonia, en si.

Cinquena Simfonia, - en do.

SCHUBERT
Simfonia, en do._

Marxa hongaresa;
Simfonia fantàstica,

MENDELSSOHN
Somni d'una nit -d'estiu, suite.

SCHUMANN _

Concert, per a piano i Drqpestra.
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BRAHMS
Obertura tràgica.
Segona Simfonia, en re.

BORODIN
El Príncep Igor, danses .

. .

SAINT-SAENS
Le rouet d'Omphale, poema simfònic.

LIADOW
Kikimora; reudalÍa popular.

STRAUSS
Així parlà Zarathustra, poema simfònic.

;'

Rapsòdia rumana, n.
o
I.

FALLA
Ona nit en els jardins d'Espanya,

per a piano i orquestra.

MORERA

PAHISSA

r
lJ.
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BAC H�-ELGAR
Preludi i Fuga (transcripció per a

gran orquestra).

TSCHAIKOWSKY
Hamlet, fantasia-obertura, '

LŒFFLER
Poema pagà.

DEBUSSY
Gigues (Images, per a orquestra.)

RESfrGHt �. � -.t_- -

Lés fonts de Roma, poema simfònic.

CASELLA
EI convent sobre l'aigua.
Quadres .de guerra.

HOLST
Perfect fool (Foll complert). '

KOR'NGOLD
Obertura per a un drama.

MORERA'
Serra amunt}G-.

.' . sardanes orquestrades.trona.. _



PREUS

L-ÛCALITATS PER
CONCERT

ABONAMENT
ALS

6 CONCERTS
-----------------------1

Pessetes

Sense entrades

Llotges pati i amfiteatre.
Amb entrada

'Sillons pati i amfiteatre :..

Circulars 'patí .

Graderia pati.
_

.
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Setis numerats, I rengle.
» .11 a Vrengle

ENTRÂDA GENERAL.

250

40

30

2Ò

30

20
--

L'impost a càrrec del públic.

Pessetes

50

8

6

4

6

1 '60

ADVERTIMENTS i. -,

L'abonament-és obert. des del=dijous 4' de maig en l'Administració
del PALÀU DE LA MUSICA CATALANA, de 3 a 7 de la tarda.

Als senyors abonats a la sèrie anterior; els hi sètan reservad�s-les
mateixes localitats fins per �ot dissabte, dia 6 de maig.

Les persones i entitats inscrites en el Patronat de I'ORQUE;S';rRA
PAU CASALS i en el seu cos d'Adjunts rebran a domicili les respec
tives localitats. Essent limitat el nombre d'inscripcions en aquest
últim ... preguernra les" persones que ho' ténen solIicitat, se serveixin

-

efectuar-ho tot -seguit,
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