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BRAHMS
Obertura tragica.

MOZART

ÇONCERT' en mi bemoll, per a dos

pianos i orquestra..
. I. Allegro.
II. Andante.

-

..

III. Rondó. Allegro.
(1. a audició per l'Orquestra)

Pianistes: JOAN B. PELUCER i CXRLES PELUCER
_.,.....,,; -

�

Pianos cua GRO:rR1AN STEINWEG, cedits per Id Casa' Musicàl We�ner
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RAMA

. I.

I
II

MAHLER
.

\

-

Q'UATRENA- SIMFQNIA, en sol.
,

,
.

I. Pausat. "

II. Còmode. Sense pressa..

,III. Tranquil. (Poco adagio.) Mogut amb

,g'ràcia: (Variacions.) Temps I.

IV. Môlt placívol. (Platxeriós, molt tendre

y misteriós.)

(1.� audició 'per l'Orquestra) v-

,·Solista: susxn METCALFE-CASALS-
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NOTES AL PI\OGI\AÑIA

GUSTAV MAHLER

,

_ Per primera vegada figura avui en nostres programes el nom

d'aquest gran compositor alemany, sens dubte el més remarcable
simfonista posterior a Brahms, les oo:r:es del 'qual mereixen un més
gran coneixement i atenció dels que fins ara és general costum ator-.

gar-Ies-hi.
Nasèut en GU,staù'Mahler a Kalischt (Bòhèmia) l'any 1860, i

després de fer sos, estudis musicals al Conservatori de Viena, -es con

sagrà bentost a la carrera de director d'orquestra. essent en aquest
concepte, segons opinió general, un dels més eminents mestres que
han existit, Començà en 1880, recorrent els principals teatres d'òpera
él' Austria i d'Alemanya, fent una llarga estada en els d'Hamburg
i Viena, distingint-pe en aquesta última ciutat també com gran. di
rector de concerts.

L'any 1907 passà als Estats Units, contractat com a . director
d'òpera 'del Metropolitan de Nova 'York i dels "concerts de la Fil
harmònica- de Boston. Allà va. contraure tressanys després la greu
malaltia tifòidica que el féu tornar exhaust a la seva pàtria, on moria,
prematurament ei, 18 de maig: de 191 L." ,:

-' �

Sa celebritat de compositor no és vinguda, sobre tot a l' estranger,
sinó després de sa mort. A part de qualques .obres de joventut, una
òpera. titulada_Els argonautes i vàries refundicions d' obres clàssiques
(entre aquesteâ.J'òpera Els tres Pintos de .Weber), excelIî Mahler
particularment com compositor de+mpsica dè cambrai lieder i sobre
tot de grans obressimfôniques, deixant esçrites noresmenys que nou

Simfonies, mo1tes d' elles amb intervenció de solistes, chors i gran
complícació instrumental. 'Morí poc després de dirigir personalment
sa Vuitena Siriífonia, considerada com L'obra. cimal de l'autor. La
Novena és una obra 'pòstuma, trobada entre els, seus papers i com

pletada i donada al públic per la curà del seu company el mestré
Bruno Walter.

Esmentem fi11alment, entre les obres de.Mahler, ses grans' obres
chorals amb .ôrquestra titulades -E; cant rie la terra, per a tenor,
contralt, chor, orgue i orquestra, i el. Laj per ai solistes, chôr i oï:� �

questra,
.
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QUATRENA SIMFONIA

MAHLER

Ens trobem davant una obra de caràcter especialíssim, la com

prensió de la qual no és pas gaire avinent de primer antuvi. No es
tracta pas d'una concepció simfònica de gran volada, en el sentit

que el music hagi pres per base els problemes transcendentals o els

contraposats sentiments que trasbalsen' la humanitat; com trobem

en molts poemes simfònics moderns i àdhuc en altres Simfonies del

propi Mahler. Aquest, pel contrari, s'és deslliurat ací de tota mena

de filosofies i de passions pertorbadores de l'esperit, per a inspirar-se
i, expressar en sons les idees més- pures i senzilles, l'estat d'ànima

més tranquil, gai i innocent, rublert tot de l'alegria i Ja felicitat
paridisíaques, El compositor, doncs, defuig expressament tot lo

transcendental per a inspirar-se en la simplicitat soma de les ànimes

benaurades.
'

Per a-posar en obra la seva pensada, és anat 'a cercar Mahler

un vell aplec de rondalles i cançons del seu. país qui duu eltttol Des
Kuaben Wunden,hov'ff (El corn meravellós de 'l'infaBt), En aquesta

I

magnífica deu, que ha inspirat un sens nombre de tiede« dels més

grans musics, .entre ells sovint el propi Mahler, trià aquest ,una 'deli

tosa cançó popular bavaresa, intitulada Der Himme; haengt volt

Geigen, ço que-literalment traduït vol dir que «al cel pengen tot de

violinss, i per tant, dit-en forma més nostra, que elcel és ple de-mu
sica -alegre, és .a dir, que vessa-d'alegria.
":N'lli haurà prou amb passar un cop els ulls pel text d'aquesta ,

traducció (que -acompanyem fidelment traduït) per; a fer-se càrrec

de 'la ver� essència d'eixa gran Simfonia, dimanada tota, com hem-dit,
deIa cançó popular. Ben planer serà aleshores per a tothom de com- "

pendre ço que .verament ha inspirat el, compositor, qui s'és proposat
tan sols descriure amb sonsla satisfaeció íntima d'una ànima deslliu

rada del món, -la qual en T'alegria solitària ha trobat el seu propi
regne celestial. 'Qui no vulgui endinsar-se en més pregoneses, no=té ,

sinó. de llegir i amanir-se bé del contingut dels dos primers, versos,

per a capir tot el sentit de l'obra: «Wir geníessen die bimmlischerr

Freuden - -Dmm tun wir 'das' Irdische meídeiu (Estem gaudint les

iaies celéstials; 'per tant, procurem' defugir les terrenals). Heu's ací_
tota la filosofia' pura i senzilla .que enclou l'obra, i�és amb tal lema _

que podríem 'encapçalar-lai __ "

,
Per -a ínterpretar tan poètic estat d'ànima, s'és valgut el music

d'uns procedíments qui's'aparten- en absolut de ço que hom sol tr?bar



en Irs obres simfòniques modernes, Res de complicacions de línies,
de períodes grandiloqüents, de terrabastall instrumental. La musica
éasempre clara, franca, senzilla; la melodia raja fresca, ingènua" a

voltes infantívola (com demana el text), i,' per tant, cal anar amb
compte en atribuir banalitat a certs passatges la simplicitat dels,
quals és cercada exprés. Cal ensems tenir en compte l'humorisme que
vessen qualques esparces de la rondalla per a capir del tot l'intent
del music qui s'és .ínspírat en ells a gratcient.

Mes, amb tot i la simplicitat de la factura melòdica, que a voltes
presenta trets evocadors dels procediments-cl'un- Moz�rt o un Schu
bert, i a voltes es decanta més aviat cap a l'elegància, la finor i
àdhuc la' superficialitat de' la moderna .musica vienesa, és de -notar
.I'extraordinària valor' tècnica d'aquesta partitura, de la .més fina

riquesa polifònica, i en la instrumentació de la qual hom pot trobar-hi
un veritable compendi del modern art d'orquestrar. Per açò hem.de
recomanar la més extraordinària atenció': envers una obra -de tal
especial caràcter, no pas assequible a, una primera: audició, "més a
més tenint en compte les gráns dimensions de la mateixa, car la seva
duració passa d'una hora i el caràcter ne la musica és gairebé sempre
el mateix d'un cap a l'altre de la partitura, com es desprèn ele les
indicacions que encapçalen cada un dels quatre temps. Anem ara'

a donar una succinta nota del seu procés musical.
"

PRIMER -TE1\IPS. - Comença de faisó ben original, introduint .el
compositor en l'orquestra la nota nova de l'alegre dringar dels pica-,
rols, i comunicant-nos així ja de primer antuvi el caràcter joiós de
la partitura. -Els picarols, junt amb flautes i clarinets, vénen a fel'
la primera rialla de l'obra: un gai dibuix musical: de -tres compassos.
i seguidament entra el tema cabdal, graciosa "melodia que canten
plàcidament els violins, fins il trobar expressiva conclusió en' els
baixos de la corda. El' primer corn reprèn aquest tema, i tot seguit
és desenrotllatspels instruments de corda amb acompanyaments dels
de fusta. Els clarinets fan una ràpida modulacíó, de caient ben po
pular, per a donar entrada al segon. tema cabdal, altra graciosa

�

frase, 'entonada amplament pel violoncel, .represa per l'oboè, COn-
tinuada pels deIlJés de _ fusta i acabada ííels- violins,

'

El temps -devé més lent, introduint una-nova frase musical, un

joiós duet d'oboè i fagot, (jue creix i s'escamp� després per la corda,
fusta i corns, acabant amb nova aparició dels picarols i fusta com

en la introducció. Bentost els violins. tornen a entonar el primer
tema cabdal: que assoleix ara més desenrotllament, glossat per tota
I'orquestra 'amb p.ibuixos cada- cop més \rius i graciosos. I 'acaba'
el primer períodeexpositiu, amb la reproduccióûels doS'temes cab-
dals en les més variades -combinacions.

.

-

Apareix un+nou tema .rialJer" entonat al .plegat per les 'quatre
flautes de I'orquestra. El baix clarinet i la; corda .baixa ritmen l'acom

panyament i}:\ls.temes cabdals d'abans véll_:n bcntost a combinar-so :

6'
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àmb' el nou arribat, subratllant-ho un nou i típic tema en els baixos

de.la .corda i de la fusta. Amb fragments dels temes anteriors és cons

trbïda una nova.figura, musical, a mena de variació, atacada primer
per les flautes i prosseguida per altres de fusta i corda, D'ací endavant
és difícil seguir punt, per punt el, procés orquestral. Els temes ans

exposats es van reproduint i combinant amb .gran riquesa de sono-,

ritats i varietat de ritmes.Tïn toc de trompetes condueix a ungrandiós
creixent, on el tema cabdal apareix engrandit en forma mésseriosa.

Sembla com si.Ies.umables melodies.fins ara aparegudes, amb-un

caràcter com de Serenata, arribessin- a topar, desguitarrant-se la

càntada.t Més aviat s'apaiva-ga- el brogit, i els diferents temes van

reprenent la forma gaia. i serena deL començ per a�acabar tot ben

tranquilament.

SBGON TEMPS. - Malgrat que el compositor no ho indicà, clara
ment, podem considerar-lo cern el seherso d.aquesta Simfonia. La

seva musica és dolça i amable, contenint quelcom d'espiritual bar
rejat amb quelcom dhumorísj.ic. Melodies de dansa" d'un caient

vienès ben -marcat, poden semblar qualque volta a frec de.Ia bana

litat; mes ben mírat hom hi troba una senzillesa volguda i admira
que el music sàpiga arribar a-la sublimitat enmig de tal senzillesa.

j. Lo típic, d'aquest fragment és un "cert. clar-obscur a agre-dolç,
motivat per la melodia, de caràcter ben oposat als .esmentats .aires

, de dansa, que apareix.constantment en el primer violi sol, afinat a
un to més alt que el restant d-e l'orquestra. obtenint així una sono

ritat mes agre i llòbrega, Dels instruments -de metall, destaca aixr
mateix elprimer corn, .qui té una-important part de solista en aquest
fragment, EL conjunt presentarla forma €t'un t'Midó amb -variacions,
predominant-hi més aviat el dèsenrotlle melòdic .que el temàtic,

Comença el corn sol amb un toc, en moviment tranquil, respost
. per .un rialler dibuix, en els "instrumerrts de .fusta, Tot seguit entra.,
el solo .devioli en la forma ans esmentada, 'fent-li un acompanyament>.
molt suau el restant de la corda, Algú ha volgut donar-hi una sign i
ficació altament simbòlica, veient-hi, la, imatge de la -Mort qui pren,
el violí i sona -una invitació a-la d'ansa. La planyívola melodia apa
reix repetidament, fent el més-acabat contrast amb .els gais. aires
de dansa- que' -successivament :cl'em:onden, amb les -rnés variades

combinacions instrumentals, ,- ,''-' _

�. 'Després' d' aquest primer movimerrt.. ve el trio del scherzo amb

moviment encarajrnés t-ranquil. 'Entonada pel clarinet, apareix altra

gaia melodia de dansa.' Els oboès i-les flautes la reprenen i là corda
hi - fa de resposta amb altra melodia bressadora, mentres. el corn

i el clarinet li fan el contrapunt; Bentóst torna' el temps del començ, -

prenent ara la forma de variacions. El temavcabdal edel violí i els

què li fan-de tornada eS'Í'epeteixén dúê'��voltes.en magníficsjpêriodes
orquestrals; torna-altra vegada 'encara él trio, i així successivament .s

vénen' variacíons d'ambdôs.vcada volta més engrandits 'encara. Eli>

o 7



violí i el corn reprodueixen llurs respectius temes a·.solo, prenent
en particular aquell un caràcter fantàstic que. contrastà, com va dit,
amb tot lo demés d'aquest magnífic scherzo.

TERCER TEMPS. - Es un esplèndid adagi-o,' construït també en

forma de variacions sobre dos temes eontraposats. El primer és una

inspirada i tranquila melodia que cantell: molt expressivament ets
violoncels sobre el .pieeicato .dels contrabaixos. Amplament desen

rotllats, és reproduït tot seguit en variant i aleshores apareix en els

segons violins una altra; melodia contraposada a I'anteríor. Aquest
segon tema és reprès per l'oboè, mentre que els primers 'violins fan

en là regió aguda un expressiu cant de conclusió en successives ca

dències que vénen a arrodonir tot aquest magnífic període musical,
base de l'-adagio. _'

Segueix un segon període a temps més lent encara. -El primer
oboè- entona una planyívola r molt expressiva cantilena, subratllada

pel fagot i represa poc' després pels violins, per a tornar per fi a

I'oboè, però transformada més dolçament encara. Un període tran

sitiu, amb expressió més insistent i apassionada" condueix a ia segona
part del fragment (graciosament mogut), donant entràcla a les va
riacions, Comencen aquestes amb la reproducció /del . primer tema

en ritme més, apressat, fent el clarinet i violoncels el motiu ell: cer

ceres amb, molt expressiu· efecte: Segueixen desenrotllant-se les

variacions: la flauta entona una mena d'inversió del tema dels vio

lorrcels; els violins fan la veu baixa, variant lª frase del clariñet, i
èl conjunt s'eixampla en la més rica polifonia, amb expressió sempre
més serena i benaurada, per a apaivagar-se per- fi dolçament. El

com introdueix després u_!1a variant del segon tema, i amb moviment

més lent entona el corn anglès altra variant, molt expressiva i pla-
nyívola, qu� continua tot seguit l'oboè. .

Una segona tanda de variacions (més-apassionada i insistent) v_e

a engrandir encara tot lo exposat, amb perlodes anàlegs, però més

expressius encara. La corda canta el tema transformat en un an

dante, al qual segueix un allegretfo subito, amb frase més alegre i gra
ciosa en els violins, per a modular béntost a un alleerc s-lI'bito que
fa créixer encara l'animació i resolent-se primer en l' amdante i després .

. l' aüaeio del començ. Mes tot q_'una, enmig de tanta dolcesa, esclata

_ben inesperadament un gran. fortíssim -orquestral; com un raig de

vivíssima llum enlluernadora que esclareix per nns segons tot aquest

quadre de suaus i velats contorns. Bentost s'apaivaga tot ben tendra

� dolçament en 'la regió 'més.alta dels violins junt amb acor-ds de,
'les arpes ¡" fusta, que clouen aquesta part com un anunci de la visió

celestial que descriu la següent.
.

'FEM·PS FI-NAL, - Per primera -vegada gosa un music a servir-se'

d'una senzilla cançó. com a base fioal, d'una gran Simfonia. En, uns

eompassos d'introducció entona el clarinet l'alegre tema, fQl).ameq_tal

8
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que continúen l'oboè i la flauta per a donar- immediata entrada a
la veu humana. Aquèste., encarregada a .una sopran, canta la delitosa
cançó popular bavaresa que ha inspirat al compositor per a, cantar
la placidesa, l'alegre i -screna tranquilitat de la vida celestial en
contraposícíó als afanys de Ia terrenal.

, La' primera estrofa és molt senzillament-s i suau acompanyada
per l'orquestra, amb expressius dibuixos en la fusta, acabada la qua!
ve un moviníên trnés mogut, reproduirt-se en llarg fragment orquestral els gais'temes del començ de l'obra que donaven el to joiós a
Ia mateixa. -EntFa després la segona estrofa, prosseguint el senzill
i hurrrorístíc cant" qui glossaIes delícies celestials per a acabar amb
una Iloança ide la musica i�de la benaurança eternal. El text de persi descriu abastarrtment tan magnífica pàgina, que la musica es li-,

mita a acompanyat cada vegada més suau í delicada fins a 'apaiva-gar-se en la niés extrema dolcesa, cloent Ia gran Simfonia de faisó
ben original.

<

...,



EL CEL VESSA D'ALEGRIA

TEXT DEL CANT FINAL DE LA QUATRENA SIMFONIA

DE MAHLER

CAKÇÓ �OPULAR BAVARESA

de l'aPlec EL CORN-MERAVELLÓS DE L'INFANT

Puix gaudim celestials delitances,
defugim les terrestres gaubances,

Del món cap revolta
_

mai el cel no escolta.,
Tot viu err la més dolça. pau.
\Portem una ângèlica "ida,

,

i tot a alegría ens convida;
fem salts i ballades
i jois i cantades.

Sant Pere del cel té la clau.

�Sant Joan l'anyellet descuidava,
sl'Herodes botxí ho profitava
i pern dut ple de paciència,

de santa. ínnocèncía
el dolç ányellet a Ia mortt

Sant Lluc féu del-bou sacrifici
sens heure'n esment ni desfici;

el :vi de franc troba's
-

del cel a les covés
�

i els àngels fan pa del més bo.

Verdures de totes les menes
hi ha al cel, que ses hortes son plenes;

fasols, bons espàrrecs
'

i tot ço que'ns plagui;
a curull ja les plates tenim.
Raïms, bones pomes i peres,
collî els jardiners ens permeten.

Vols cèl:yols? Vols_llebres?
Per tot. arreu vénen

correntàcap ací.

10



Si ve un dia de vigília,
'gais els peixos suren tots- comen família.

Hi corre Sant Pere ,

amb xarxa i esque!"
'per portá'Is al celeste -viver:,.
"Santa Marta cuinera'n deu ser!

,/

No hi ha cap musica a la terra

-igual a la nostra de bella.
Les onze mil verges
fan danses amb ella.

Santa Ursula àdhuc hi riu. J

-Cecilia i els. seus parents pròxims
Ç1.l cel són musics-dels més òptims.

Dels àngels els càntics
_ í'esprît nostre enlairen
i tot en la' joia revint

I

1

Traducciô adaptada a la musica, de I. PENA.

,;.



SISÈ I ULTIM CONCERT
DIJOUS, 6 DE NOVEMBRE ,

AL VESPRE

amb la cooperació dè la sopran

CONCEPCIÓ BADIA DE AGUSTÍ

PROGRAMA
. v

.

- DVORAK: En la natura, obertura.
_ (1. a audició)

. ,

FAURE: Masques' et _bergalnasques,
suite.

DUKAS: Polyeucte, obertura.
(l.a audició)'.

.

.'

DEBUSSY: Preludi a la migdiada d'un

faune.
GR'ANADOS: GOYESCAS, escena..

final, per a sopran i orquestra.
(1 a audició)" _

BEETHOVEN: QUATRENA SIMPO:

f:JIA, .en si- bemoll.



ENTITATS 1 P,ERSONES
COOPERADORES DEL PATRONAT

EXCM. AJUNTAMENT 'DE� BARCELONA

ASSOCIACIÓ" DE «MUSICA DA CAMERA»

CÍRCULO DEL LICEO

CÍRCULO DE CAZADORES

CASA MUSICAL WERNER

Senyors:

JOSEP SOLDEVILA

ARTUR SUQUÉ
CARLES' VIDAL-QUADRAS
RAFEL MORATÓ

'CLAUDI SABADELL

FRANCISCA' VIDAL, VDA. DE' CAP

DEVILA

FRANCÉSC URIACH

GONZAL ARNÚS

G. SENSAT, FILLS

'LLUís GUARRO

JOSEP MONEGAL NOGUÉS

MANUEL VIDAL-QUADRA;'
RICARD .TAYÀ
FRANCESC ,CAMBÓ
JOSEP GARí GIMENO

LLUís JOVER

PÈRE CALVET

JAUME CARNER,

CARLES VALLIN

MANUEL MASSÓ I LLORENS "

JOAQUIM M.a TINTORER'

ISIDRE VALLS PALLAROLA

JOSEP SANGLÀS

JOAQUIM TORT MENSA

TOMÀS ROSÉS

ORIOL SALOM

JOAN MIQUEL (PALAF�UGELL)
FRANCESCO VON MENDELSSOHN'"

(ALEMANYA)

JAUME FIGUERAS"
FERRAN VALLS TABERNER

FELIU MARISTANY

PERE J. ARNÓ

PERE PALAU

JOSEP VEN1'URA

ENRIC LOSANTOS

JOSEP ROVIRALTA

FRANCESC RECASENS

MANUEL ROCAMORA

EDUARD RECASENS

JOSEP M.� GOllUS

JOAQUIM GOMIS

FORTIÀ VILASECA
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JOAN FORT I ROMEU

:FRANG_ESC FERRER MARISTANY

JOAQUIM PENA

:RAFEL CAMPS PUJOL

.ALFONS PAR

JOSEP MASSOT

LLUís RECOLONS

LLuis RIVIÈRE

JAUME MAS NIN

JOSEPA GASSOL

ENRIC BROTONS

'CÈSAR CAMPMANY

RAIMUNDA PRESAS DE CAMPMANY

FREDERIC SANTASUSANA

'MANUEL CAMPS

-GABRIEL TOMÀS

IGNASI FOLCH l GIRONA

'CARME CULLELL, VDA. DE MATAS

RICARD MATAS

JOAN FIGUERAS

EMÍLIA SOLER DE FIGUERAS

ROSSEND MONCUNILL

MARIA PARERA DE MONCUNILL

FRANCESC VIVES

ELISA MANAUTA DE VIVES

MARIA SERRA, VDA. DE MAS

ENRIC MAS

MANUEL DE NADAL

ENRIC RIBA

JOAN MILLET

JOAN PARÉS

RENÉE MAY DE LUGAGNE

MARIA JESÚS CASTELLÀ

JOSEP Mi." MONFORT

CONCEPCIÓ BADIA DE MONFORT

ROGELI PASOLA

MARIA LLUISSA BADIA DE PASOLA.

JOSEP M." BONET GARi



SENYORS ABONATS

A LA PRESENT SÈRIE DE CONCERTS

FELIP RODÉS - JOSEP SOLDEVILA - JOSEP GOMIS - GRAU SENSAT �

EUSEBI BERTRAND - SRA. MENÉNDEZ - ÀNGEL BAIXERAS - SRA. PLANÀS

MIQUEL ROCA - MARQUÈS DE CABANES-LEANDRE CUCURNY - JOSEP MARIA

ANZIZU - VÍDUA DE PORTABELLA

JOSEP BIOS'CA - SR. VERDAGUER - FERRAN ROJO - JOAN GRAU - VICENS

'COMA-JOAN REIXACH-JOAN IRIZAR-SRA. GALLARDO-JOAN N. GARCIA

ALFONS ESQUERRA - JOAQUIM MUÑOZ - SRS. ESPINÓS - ROMAN PERPIÑÀ

ISIDRE SICART_ - ANDREU MONTLLÓ - JOSEP SOLÉ - JOSEP BORRELL - RA

FAEL POMÉS -JOSEP DURAN VENTOEff\ - ANTONI PAR - MIQUEL CASTELLVÍ

JOAN CODINA - JOSEP M.a AGUIRRE - FRANCESC ALSINA - JOSEPA GASSOL -

JOSEP COROMINAS - PERE DOMINGO - VÍDUA DE FARGAS - FRANCESC VILU

MARA - JOAQUIM VILLAVECCHIA':" IGNASI FONT - JOSEP M." FONT - SE

NYORA NIELLA - FRANCESC BLASI - ÀNGEL AGUILÓ - MARQUÈS' DE CAS

TILLO TORRENTE -LLUís LLATAS -LLUís SUÑÉ MEDAN-JOSEP RAVENTÓS

TOMÀS PALÀ - FERRAN GRENTE - JAUME GUARDIOLA - JOSEP VILASECA

J,. RAVENTÓS - LLUfs BERENGUER - JOAN CAPDEVILA - VfDU<\. DE VILALTA

- SR. ECHEVARRIA - GILBERT UTRILLO - SALVADOR VILAREGUT - SANTIAGO

MASFERRER

EMILI BOVÉ - ENRIC SAGUÉ - SALVADOR TAYÀ - HANS WElBER.- MARTÍ

MARTIN - FRANCESC LLORENS - RAMON CASAMADA - JAUME FIGUERAS

EMILI ROIG - LLUís SOLÉ - JOAQUIM POU - ANTONI CULf - JOAN BERGÓS -

EMILI DUMAS - ENRIC BROTONS - MANUEL MARQUÈS - F. NAVARRO

JORDI WII;¿_EM - VÍDUA D'ALIÓ - JAUME JURNET - CARLES CARDÓ

CARLES DE SALAS..,. SR. UTZINGER - LLUís TUCA - MANUEL HORTA - JOA

QUIM SEGuí - JOAN TORRENS - JOAN GAYA - JOSEP M.a PUIG - JOAN

ESTELRICH - FRANCISCO PUJOL - JOAN ALBERNÍ - AMADEU CARRERAS

JOAN BAIXAS - VíDUA DE FELIP - IGNASI JORDANA - WOLFRAM GRIESS

BACH - SRA. NOBLE -SR. MARAGALL-J. PADRÓ - EDUARD COSTEJÀ - JOSEP

MORALES - OTHMAR FRETZ - EDUARD VIDAL RIBA - PERE VALLS - SR. SY

vícron GAY - JOSEP MARSAL - ALFRED FUSTER - DOMÈNEC SUGRAÑES

JOAQUIM CABAÑES - LLUís TRESSERRA - Jb<\QUIM PON - FREDERIC CAS

TELLS - JOAN CASSASAYAS - SANTIAGO SOLÉ - EDUARD DEGOLLADA

F. ALFONSO - LLUís GUBERNA - JOSEP BARTOMEU - ARMAND CARAVENT

JOAN' CASAMADA - JOSEP CASANOVAS - PEREl CALLÍS - FRANCESC MASSÓ.



BASES PER A LA INSCRIPCIÓ
AL

PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS

Les persones "que ingressen en aquest Patronat s'obliguen a

contribuir al fons creat per al sosteniment de l'Orquestra amb

una de les quotes següents:

j •. ,

La Quota mínima anyal de CENT PESSETES, amb dret a un

seti numeral.

2.a Quota mínima anyal de DUES CENTES CINQUANTA PES

SETES, amb dret a un sëlô de pali o omfiieatre, a elecció.

3.a Quota mínima anyal de CINC CENTES PESSETES, amb

dret a dos sillons com l'anterior.
-

4.a Quota mínima anyal de MIL PESSETES, amb dret a una

llotja d'amfiteatre amb cinc entrades.

5.a Quota mínima anyal de MIL DUES CENTES GINQUANTA
PESSETES, amb dret a una llotja de patí- amb cinc er.

trades.

Els senyors Patrons tenen dret a la localitat corresponent
per a tots els concerts públics, sempre que siguin organitzats pel
Patronat, comprenent les dues acostumades sèries de tardor i

primavera o en substitució d'aquesta última, una sèrie a la Qua-
re�a. :

També tenen dret d'entrada als assaigs dels concerts i a altres

audicions privades que puguin ésser organitzades en obsequi"
exclusiu als senyors Patrons.

Per a fer efectiva la inscripció en el Patronat, cal omplir el

butlletí que es reparteix junt amb les Bases en l'Administració

del Palau de la Musica Catalana i del Gran Teatre del Liceu, en

tots els establiments de musica i en la' Secretaria de l'Orquestra,
Via Diagonal, 440, principal (Institut Casals).

5929- ART5 'GRÀFIQUES. S. A., SOCC£SSORS D'l-IEN'RICH I c.� - 8ARCELO�A



, PATRON"AT·�
DE LA,"

,ORQUESoT,itA
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•

,"
BASES D'INSCRIPCIO

Demanin-se a l'Administració del Palau de la Musica Catalana,

.
Gran Teatre del Liceu, Magatzems de Musica

i Secretaría de l'Orquestra, Diagonal, 440.


