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Pour célébrer le bi-centenaire de mon Stradivai-ius

j'offre il mes amis l'Audition intégrale des Sonates de

Beethoven pour violoncelle et piano, exécutées par

deux tl-ès grands artistes M;\f, PABLO CASALS et

EOOUARD RISLER.

« Le Comte Wielhorsloj, amateur très âistirujué, fil
« cadeau en 1870 au grand artiste Davidoff de la

basse qui porte son nom. Un des amis du Comte

« nous a raconté qu'afin d'avoir des leçons de

« Romberg, il l'hébergea pendant deux ans dans son

palais ae St-Pétersbourç . On dil éçatement que
« pour obtenir le " Davidoff" du Comte Apraxine,
« le Comte Wielhorsky lui donna son propre uioloncelle

«
"
un Gnarnérius ", la somme de 40.000 fr. et le

« plus beau cheval de ses écuries! Il existe une très

« grande affinité entre le "Davidoff" et les instruments
(' de l'année précédente. Comme dimensions, caractères,
« travail et surtout comme voûtes, c'est la reprotluc
«: lion du '.' Duport ". Les andes du fond soni petites,
« bien marquées; presqu'horizontales, landis que pour'
« le Duport et le Mara, elles sont en diagonale;' et le

« bois des éclisses est coupé sur maille, ce qui nous
« apprend que Stradivarius n'avait pas le moyen d'être

« aussi scrupuleüx
à cet égard que les luthiers modernes.

« Le vernis, d'une belle pâte, est d'un ion chaud

« l'ouge-orangé. Ce superbe instrument a souffert pen-



G. G.

« danl qu'il élail la propriélé de Davidoff; el il porte
« les traces non seulement de l'usure, mais aussi de

la négligence. Il appartient actuellement à M'

« GAUPILLAT, a-nateur parisien. "

(Anlonio Siradioari, His life and Work, par Hill,
(r London. Traduction de Mallrice Reynold el Louis

« Cézard, introduction de M. Camille Barrère, am

« bassadeur de France ell Iialiev.

Le Comte Mathieu Wíelhorsky était chamhellan

de l'Impératrice de Russie, et directeur de la musique
it la cour de l'empereur Nicolas Ior. Il jouait fréquem
ment lui-même en compagnie de Hubinstein, Vieux

temps, du Comte de Cessole, de Van del' Heyden, etc.
De nombreuses et importantes compositions lui sont

dédiées, entre autres la sonate op. 58 ,de Mendel-

II prêtait volontiers son Stradivarius it Davidoff,
professeur au Conservatoire de St-Pétershourg, et l'on

raconte que l'empereur Alexandre II, it l'issue d'un

concert it la cour, daigna conseiller il Davidoff de ne

jamais se séparer de la hasse qu'Il venait de faire en

tendre. En effet, Davidoff la garda ... pour obéir il

Sa Majesté. Le Comte avait fait le jolí geste d'approuver .

.J'ai acquis celte basse de la veuve de l'artiste le

H Mars 190'1, par l'intermédiaire et aprés l'expertise
de MM. Gustave Bernadel et Caressa.
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Der Freischiitz, obertura.

BEETHOVEN

Tercera Simfonia, en mi be
mol. (H_eròlca).
I Allegro con brio.'

'

II Marcia, funèbre. Adagio assai.

III Scherzo. Allegro vivace.
,

'IV Finale. Allegro molto.

(PAUSA)
,

/

ADVERTIMENT. - A fi d'alleugerir la tasca del Mes
tre En Pau Casals i havent cooperat eficaçment en la
direcció dels assaitjos, durant sa malaltia, el, seu germà
N'Enric Casals, d'una manera especial en l'obra de Debussy

,

Rondes de printemps, aquell té là deferència de cedir-li la

batuta, confiant-li la direcció de dita obra.
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- Rondes de Printemps:
(1.a audició).

-EM'M. MO-OR

Itnprovisecions sobre, un tema ori

ginal. (1. a audició).

GARRETA

Gibarole
"

A_ En Pau Cesels. r
,

-sardánes orquestrades (1.es audicions).
.,,-

ADVERTIMENT. - Tal com requereix la instrumenta
ció d'àquestes sardanes, cooperaran enla execució-llur els

distingits professors de tenora de la Orquestra-Cobla de
La Bisbal, N'Albert Martí i En Joaquim Roldós i el de îla-"
viof En Josep Grabalosa.
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NOTES AL PROGRAMA

BEETHOVEN
(1770-1827)

SIMFONIA HERÒICA

COMENTARI DE RICARD WAGNER

-,

'f,f Aquest poema musical de molt alta importància --:- terce

ra Simfonia del Mestre i obra amb la qual començà a en

dinzar-se en�sa via cornplertament p�sonal- no és pas,

per diferents respectes, tan fàcil de compendre com la s'eva

denomínacíó ho faria suposar,' car el títol de Simfonia,
heròica indueix involuntàriament a cercar-hi una sèrie

d'accions heròíques representades per imatges musicals en

,

un cert sentit històric-dramàtic. Aquell qui amb aital espe

rança tracti de compendre eixa obra, serà de primer confós
i a la fí desenganyat, sens -haver-hi realment trobat CC\P

fruïció; Així, doncs, si jo'm permeto explicar aquí, amb la

major concisió possible, la concepció que m'he feta del

contingut poètic d'aquesta creació musical, és amb la fran

ca convicció de fer avinent als qui vagin a sentit la Simfo

nia heròica una comprensió que sols podrien adquirit! ells
mateixos per l'audició sovint repetida d'execucions força
vívides d'aital.obra.

Abans de tot, cal pendre el caliñcatiu heroic en el sentit



r

.

més ample i no pas imaginar-se'l de cap manera en relació

sols amb un heroi militar. Si prenem en general per heroi
l'home sencer, complert, qui posseeix tots els sentiments

purament humans _ de l'amor, de la dolor i de la força _

enel plè de llur peixança, llavors compendrem el veritable

subjecte que l'artista ens comunica amb elllenguatge so

nor eloqüent i commovedor de la seva obra. Omplen l'es

paí artístic d'aquesta les més variades i apregonades sen

sacions d'una indívidualítat forta i complerta, a la qui res
d'humà no-li és estrany, sinó que conté en sí mateixa tot

çò que hi ha de verament hpmà; i eixa individualitat, des
pres de manifestar fortament totes les passions nobles,

-

arriba. a una conclusió pròpia de sa natura, qui agermana
la blanor' més séntimental amb la força més enèrgica.
L'anada vers aital conclusió constitueix el jaent heroic

d'eixa. obra d'art.

"

La primera part de la Simfonia compren, com en un focus
ardent, totes les sensacíons d'una rica natnra humana

empesa' dels sentiments més actius, jovenívols i infadiga
bIes. Delícies i dolors, goigs i penes, jois i tristeses, pensa
ments i dalers, decandiments í enaltiments, ardideses, alti-

.

veses i un indomptable séntiment individual, alternen i es

compenetren de faisó tan estreta i immediata, que mentre

experimentem totes eixes sensacíons, no pot cap d'elles

sensiblement separar-se de les altres, sinó que nostre inte

rès s'adreça sens treva a l'heroi qui justament se'ns revela
com l'home susceptible deltots els sentiments.' Emperò

: tofes les dites sensacions són eixides d'una facultat capdal,
. i aquesta és la força. Eixa força, exaltada ense fi per totes

les impressions sensacionals i empesa a expressar el .so
breeiximent de sa natura, és l'ànima motriu de tot aquest
fragment musical: ella s'agombola-e- cap a la meitat de la

part _ fins .a devenir una poixança destructíva i, en sa

manifestació més audaeiosa, creiem veure davant nostre

un destructor del-món, un Tità qui lluita contra'ls deus.

J
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Aquesta força devastadora, qui'ns rubleix a la vegada
d'encís i de terror, amena una -tràgica catàstrofe, la pri
mera manifestació de la qual se revela al nostre sentiment
en la segona part de la Simfonia. El compositor revesteix
aquesta manifestació amb l'abillament musical d'una mar

xa fúnebre. La sensació d'un dol solemnial, dornptada per
pregona dolor, se'ns comunica en el llenguatge musical
més commovedor; una seriosa i viril tristesa brolla del

plany vers la suau commoció, la rernembrança, la ploralla
amorosa, la exaltació íntima, l'exclamació entusiasta. De
la dolor naix una nova força qui ens rubleix de sublim xar

dor; per a nodrir eixa força cerquem altra volta incons

cientment)a dolor; ens hi, donem fins a ofegar-la en

sospirs; emperò [ustament llavors apleguem de nou 'tota

la nostra fortalesa: no volem pas morir, sinó patir. No'ns
vedem pas la tristesa, emperò la comportem dins nosaltres
sobre les fortes ones d'un cor viril i valerós. Qui podria
mai descriure amb paraules les sensacíons infinidament
variades, mes ben ínexpressables, gue es topen ací, des la
dolor fins la.més alta exaltaeió, i de la exaltació fins la
més suau tristícia, îínsIa darrera; expansió en un record

infinit? Sols el music ha pogut conseguir-ha en eixa pàgi
na admirable.

El tercer temps de l' obra amb sa vida i alegría ens ve

a mostrar la força, qui - íermada per la pròpia dolor pre
galla - és. despullada de l' altivesa

_

destructora. La - ferés
tega impetuositat se transforma aquí en nova i gaia acti

vitat; tenim ara devant nostre l'home amable, content, qui
bò i feliç recorre' ls camps de la natura, qui esguarda ria
ller les prades, qui pels boscos dels turons fa sonar els
corns de caça; i tot çò que ellllavors expérimenta, ens ho
fa sentir et'-mestre en gaies i fermes imatges musicals, ens
hal fa dírçper-Ií, per eixos corns de caça; qui a aital bella,
gaia, i amb tot tendra excítaèíó de I 'home li daven justa
expressi�inusical. En eixa tercera part el music ens amos-
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tra l' home sentimental sots un aspecte 'oposat al que ens

1 '. havia amostrat en la part anterior; llà era l' home en

la soñrença forta i pregona; aeí l! home en .l'alegré i se
rena activitat.

Aquets dos aspectes els acobla -ara �l mestre en el qua
trè i darrer fragment per a amostrar - nos a la fi l' home

- 'Complert, en armonia amb si mateix, dotat de sentiments
en els quals el mateix record del sofriment se transforma

-

en mòvils de noble activitat. Eix temps final ens presenta
ara l' antítesi clara i manifesta del primer temps. Tal com

-

en aquest trobàrem totes les sensacions humanes en ses

mñnídes i variades maniíestacions, .tantost compenetrant
se, tantost constrastant i rebutant-se víolentment, trobem
ara eixa diversitat contradictòria unificant-se en una con

elusió' qui enclou arinoniosament totes les sensacions, i
se 'ns presenta en una benfactora forma plàstica. Eixa
forma la sosté primer el Mestre en un tema altament sen

zill, qui se'ns amostra ben ferm i determínat i qui devé sus

ceptíble -d'un desenrotllament .infinit, desde la finesa més
delicada ñns.a la més, alta força. A l�entorn d'eix tema,
que podem considerar -com símbol de la ferma indivídua
litat

_

de l'home, -s'enrotllen i enllacen del començ estant'

totes les dolces i tendres sensacíons: així van desenrot
llant-se fins � la aparició maniíesta de l'element purament
femení, el qual- traversant îermamenttota aquesta pàgina
musical-e- se revela an el tema principal �mascuIí, i s'hi
combina en-les formes més variades, com la poixança so':'
birana de 1 'Amor.
Eix poder arriba a. la îí d'aquesta part a obrir-se una

vià ampla i lliure dins el cor. La commoció incessant se

detura i en una calmánoble í sentimental l'amor parla,
començant suau i tendre, creixent fins a la sublim plenitut
del sentiment,. i emparant-se a' la fi de tot el cor de l'home
fins les atrels més pregones. Es alesbores que eix cor ex
pressa, altra volta encara, el record de les dolors de la

,
-



vida; rublert d'amor, el cor s'aixampla i en mig son goig
àdhuc enclou la dolor, car goig i dolor, com a sentiments

purament humans, no són sinó una mateixa cosa. Encara

un colp més esbatega'l cor mentre què brolla una llàgrima
de noble humanitat; mes bentost, entre l'encís de la tristí

cia, esclata ardit el cant joiós de la força ... la força qui
s'és desposada amb l'amor i en la qual ara l'home complert
i perfet ens confessa amb crits de [oi la seva divinitat.

Emperò, sols en el llenguatge musical del Mestre era

possible .expressar Id ínexpressable, çò que [ustament
aquestes paraules amb. prou dificultat ho hauran pogut
evocar.

CLAUDE DEBUSSY

(1862-1917)

Nasqué aquest cèlebre compositor francès a Saint.Ger
main-en Laye, l'any 1862. Feu tota sa educació musical al
Conservatori de Paris, estudiant amb els .mestres Lavi

gnac, Marmontel, Durand i Guiraud. Guanyà el premi de
Roma en 1884 amb la Cantata L'enfant prodigue, que des
pres convertí en obra escènica. fa de jove mostrà tendèn-'
cies innovadores en els procediments musicals, iníluit
bona part per la coneixensa de l'escola russa, fins que
devingué Debussy el cap del modernisme musical francès
basat en el nou estil harmònic. La seva producció musical
és força nombrosa i compren 'tots els gèneres; en els de
piano i de cant té un bon aplec de composicions, entre les

. quals n'hi ha de ben notables. En la musica instrumental
'ha produit un magnífic Quartet per a instruments de
corda, consíderat com una de ses obres mestres: les Dan
ees sagrada i profana per a arpa i corda, i una Rapsodia
per a clarinet. Per a orquestra ha deixat qualques compo
sicions simfòniques, titulades Prelude. a l'après-midi d'un
faune, Printemps, tres Nocturnes (Nuages, Fêtes 1- Sirè
nes), treS esboços simfònics amb el títol .de La Mer, i

_./

altres tres amb el de Images, un dels quals, Rondes' de
printemps, donem com primera audició en aquest pro
grama. Per a l'escena composà son gran drama líric, p,e-
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lleas et Melisande (1902), obra que consagrà sa fama en

tot el món musical, i fou representada per primera volta a

Barcelona l'any darrer en el nou teatre Tívoli. En 1911
estrenà altre drama líric titulat Le martyre de Saint Sé
bastien, poema-misteri de D'Annunzio; i més tard el ballet
Jeux per la companyia de balls russos. Morí Debussy, en-

.

car jove, a Paris pel març de 1917.

RONDES DE PRIMAVERA

És el n.? 2 de la collecció Images, que completer; les
/ altres dugues composicions, Iberia i Gigue. Fou estrenat

als Concerts Durand de Paris l'any 1910. Al davant de la

partitura hi figura aquest epígraf:
« Vive le Mai, bienvenu soit le Mai

avec son gonfalon sauvage.
(La Maggiolata)>>

El títol d'aquesta obra és doblement signiñcatíu. D'una
part, l'autor hi indica la seva intenció de descriure, quan
menys per alegories; sa musica no s'adreçarà solsament a

l'orella, sinó que evocarà també visions. D'altra banda,
.. les imatges no són pas realitats i sembla que en Debussy
s'interessa tant o més per aquestes imatges, filles de sa

fantasia de poeta, que per les mateixes coses reals; éspe
rem, doncs, ésser transportats a un món d'ensomni. Àdhuc
si és qüestió del món real, ben segur que la faiçó com el

compositor el contempla i l'emoció que n'experimenta no

serà pas l'acostumada percepció del sentit comú, sinó una

impressió tota seva, ben original i ben personal.
Les Rondes de Primavera comencen amb un preludi

I

misteriós, seguit. d'una dança lleugera; vaporosa, de for

mes esfumades entre la boirina de l'aubada o les bromes
del capvespre. L'obra és bastida sobre un tema popular, la
vella cançó francesa «Nous n'irons plus au bois, les lau
riers sont coupés», tema que el compositor varia i trans
forma amb tota mena.de combínacíons, sen-se presentar-lo
mai ben bé en sa forma coneguda.

9



EMMANUEL MOOR
(1863) ,

IMPROVISACIONS SOBRE UN. TEMA ORIGINAL

Compositor hongarès, nascut l'any 1863 i vivent encara
, avui diarEn Moor ha estat un music dedicat gairebé ex

clusivament a la composició, car té escrites més de ZOO
obres en els gèneres més diversos. Entre sa gran produc
ció simfònica trobem varies Suites, una Simfonia, el Cant

heroic, les Rapsodies i nombrosos Concerts per a varis

instruments, sobressurtint el triple concert de piano, violi,
violoncel i orquestra. També és nombrosa sa producció
de musica de cambra, lieder i obres de piano. Entre aques
tes són molt lloades pels professionals ses transcripcions
al piano de les composícíons d'orgue de Joan -Sebastià
Bach. Per a l'escena ha compost tres operas, titulades: Die
Pompadour, Andreas Hofer i Die Hochzeitsglocken (Les
campanes de les noces).
En nostres concerts és conegut sols per haver-lo fet sen

tir ja îaanys en Pau Casals, qui sent per aquest music
gran estima i admiració. L'any 1906 executà al Teatre Prin

cipal, la Sonata de Moor per a violoncel i piano, op. 55, i
tres anys després, en el Liceu, donava a conèixer el Doble
'Concert per a dos violoncels.í orquestra i una Simfonia,
que dirigí el propi Mestre Casals."
La 'obra que avui executem per primera vegada, és una

de les més característíques de Emmanuel Moor. Sobre un

tema original, exposat per res trompes, desplega el sompo�
sitor sa fantasia en nombroses varíacíons que per sa gran
llívertaj de forma ha volgut millor calificar-les d'lmpro-
visecions.

/-
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JULI GARRETA
(1875)

GIBAROLA. - A EN PAU CASALS

Aquest ja cèlebre compositor català, és fíll de Sant Feliu
de Guíxols, on resideix dedicat al seus treballs de rellotger
i 'ensemps escrivint a doll les Sardanes que li han donat
tan.renom.

Es el d'En Garreta un cas ben curió-s "en l'història de la
musica. Sense altre mestre que el seu pare, qui li ensenyà
les primeres nocions enTart dels sons, senshaver assistit

"

mai a cap Escola- de Musica ni Conservatori, i allunyat
dels centres musicals, s'és fet ell music tot sol, aixamplant
amb sa poderosa intuïció els curts estudis i els pocs co

neixements adquirits, ñnsarribar a ésser no sols un inspi
rat music popular, sinó un veritable mestre de la tècnica,
ço que és més Curiós, i produint ben nous i sorprenents
efectes orquestrals.
Ha compost fins avui unes 70 sardanes per a cobla

.orquestra, rebudes moltes d'elles al començ amb menys
.preu í àdhuc hostilítat pel gros públic sardanístic qué noli
plavia eixir de la rutina ni veure trencats els motlles tradi
cíonals. Mes una minoria d'intel-ligents anà cridant l'aten
ció sobre la beutat i la valua artística de les obres d'en
Garreta, i aquestes s'anàreu imposant de poc 'en poc, essent
avui.acollides amb, entusiasme general.
Fora llarga la llista de ses produccions més remarcables .

. Des d'e la seva primera sardana La Puhílla;"estrenada l'any
r897, ha vingut component sens treva, obeint una veritable
necessitat de son esperit, una poixant força interna que
l'empeny d'en tanOt en tant a deixar les eines de relÍotgeria
per pentágrama on prenen !òrma de laIaiçó més expontà
nia l�s seves impressions i sentiments artístics. Llevat
d'unes poques sardanes construïdes sobre motius populars
€atalans, com El cant dels ocells, La filia del merxetit, La

"\ � ,'"
,
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donzella de la costa, El testament de N'Amèlia, i altres, el

gros de la producció d'en Garreta és completament origi
nal, aixís per les idees musicals, com per la forma de des

enrotllar-les. Esmentarem sols de passada entre les seves

nombroses sardanes que han fet més crit La Rosada, La

Fada, Zaira, Griselda, Soma} gris, Matinada, Maria, pe
dregada, Llicurelle, Prima�'era, Nydia, A En Pau Casals i

les darrerament produïdes Giberole i La llar, aquesta es

trenada amb èxit fa pocs dies en el Concurs Musical de les

Festes de Girona.

Més a més de' sa grossa producció sardanística, també a

conreuat en Garreta la composició orquestral de més vo

lada, i així mateix el gènere demusica de cambra. En aquest
té escrit un Quartet per a instruments de corda i piano, i

una Sonata de violoncel i piano. Per orquestra ha compost
les Impresions simfòniques, estrenades anys .enrera en els

I

concerts Lasalle, un Scherzo, el preludiMediterrani (ferma
impresió de sol i demandra), estrenada el darrer curs per

la « Associació dels Amics de la Musica» i finalment una

Suite en sol per a gran orquestra, premiada en la darrera

Festa de la Musica Catalana.

El mestre Casals se,compta entre els primers i més grans
admiradors. d'En Juli Garreta, i aquesta la vegada professa
an aquellla més gran estima i veneracíó. Fruit d'eixos sen

'timents fou ra Sardana que volgué honorar encapçalant-la
amb'el nom del nostre gran. artista, i que és considerada

com una de les.obrés mestres d'en Garreta. Fou composta
ja fa set anys, en tornant aquest d'una de les visites que
tôt sovint li fa a l'a seva casa de Ia platja de Sant Salvador.

Despres d'una jornada esplendorosa, i impresionat inten
sament per les' grans emocions artístiques rebudes en

aquella llar on té l'art dels sóns el més fervent culte, tornà
en Garreta a Sant Feliu i sobtadament sentí la fretura de

traduir en una nova composició l'entusiasme que covava

el seu esperit rublert encara dels sóns rriàgics de l'art d'en

Casals. I no trobà per a la nova creació altre títol més just

1.
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. que l'endreça an aquell que l'havia inspirada i que per

açò, com diu. el propi' Garreta, «hi té tanta part com ell

mateix en haver-Ia produïda».
.

Seguint Ib fet ja pel propi autor" amb altres de les seves

Sardanes, transplantant-les de l'estret marc de la cobla a

la gran orquestra, ha instrumentat simíònicament en' Ga
rreta les dugues que apareixen en aquest programa, pro
curant servar-les-hi llur flaire pròpia i afegint a l'orquestra
per al millor efecte, el flaviol i les tenores de la cobla .

..Gibarola és altra bella sardana, premiada amb el títol
Dalt les gabarres en el Concurs de les Fires de Girona de

\

l'any prop passat. Pren aquell definitiu títol d'una petita i
ben pintoresca platja de la costa empordanesa, uaa de les

més belles cales que hi ha entre Sant Feliu i Tossa. El

record d'una delitosa nit d'estiu que hi passà eh Garreta
amb altres companys, inspirà aquesta obra, amarada de

placiditat, serenor i benanança, anc que d'en tant en tant

hi traspuí, com en moltes obres d'en Garreta, un xic d'agre
dolç, reflexe de l'efecte que les coses acostumen a produir
en el seu esperit.
D'aquesta, com "de les altres sardanes esmentades, ne fa

una veritable creació la famosa cobla-orquestrael.a Prin

cipal de Là.Bisbal ", que avui ens deixa qua-lques dels seus
principals professors, entre ells el.tan celebrat Albert Martí,
per al millor efecte d'aitals catalanesques composicions.,

,
"



�LS SENYORS ABONATS

I À TOTS ELS CONCURRENTS DELS

NOSTRES CONCERT'S

LA_'delicada i�ersist,entÒ�ëtláltia- que ha sofe�t�l nostre
.'

,
il-lustre Mestre DIrector, allargant - se mes del que

semblava al començ, ha vingut, amb els obligats í repetits
aplaçaments, a modificar en part là organització.establer-
t:a per a els concerts de la present Sèrie. Veient la perllon
gació d'aquella, ,arribàrem' a témer, per p.ns�moments, ha-
'ver de. suprimir tots els concerts que maíîcaven, però, sor
tosament, la poderosa natura«íel Mestre Casals, junt amb.\. �-

.
-- .

el seu constant dal-e! de complir els-comprornísos contrets

amb el públic, fan que, refet ja bastant el Mestre del seu
"

'patiment, sigu�m encara a 'temps de rependre la tasca tot �.

just a les,
.

acaballes: del; terme fixat per a aquesta Sèrie"
primera, terme que, per diversos .motius, resulta impro
rrogable.
Aital forçamajor ens obliga, amb sentiment greu, a no

poder realitzar tol lo promès 'etÍ els programes d'abona

ment, tant per lo que's refereix al-repertori d'obres, com à_l
nombre de concerts àntll1ciats. Dels quatre que restava per
donar,' encara ha -estat possible convinar-ne dos, el d'avui

�

i el que tíndrá.Iloc dimecres vinent, Per als, programes
,

d'ambdós hem fet una tria de les obres que hem cregut més
-

,
interessants, entre ies moltes que ja s'havien assaíiat, amb

,

objecfe d'oferit en aquestes. dugues audicions altres noves
mostres de lo que.ha conseguit jà íerIa nostracórporació
orquestral en el poc temps de sa existència, com ho ha re

êonegut el públic barcehrnl en els' concerts anteriors, de
manera ben eloqüent: "

,',
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No prenem, doncs, comiat amb aquests dos concerts, si
nó que sospendrem sols temporalment les tasques, ben a

malgrat, fins a la Primavera entrant. Aleshores la «Orques
tra Pau Casals» seguirà la via empresa amb tant d'èxit,
desenrotllant per complert el plan que, ha presidit a la
seva organització. Creiem que la importància d'aquesta
organització orquestral s'és vista des del primer moment i
ha anat creixent. en tan pocs dies de faiçó que n'estem

força ergullosos, "car avui existeix ja una"veritable com

prensió, una coesió espiritual entre el Director i els diri

gits com no creiem pogués demanar - se més ni hauria
estat planer conseguir en tant curt espai de temps sense

la abnegació, la sobirana íntel-Iígèncía i l'incomparable
temperament artístic del Mestre que ens' presideix 1 sense

la voluntat, el zel í l'entusíásme dels professors qui tan
encertadament l'han secundat.
Es amb aquesta plena fé en la nostra obra i amb la fer

ma confiança en. que ha de tindre sempre al seu costat tots
els aimants del nostre art i de la cultura pàtria, que ens

disposem d'ara estant a preparar la segona sèrie de con-

certs de la ORQUESTRA PAU CASALS.
'

NOTA: Els senyors abonats als sis concerts tenen a llur disposició l'import
dels dos que es suprimeixen de la present sèrie, podent passar a recollir-lo en la

• Unión Musical Española. (Portal de l'Angel, 1 i 3) a partir del dijous de la set

mana entrant, d'e 3 á 7 de la tarda. Aquells que no ho lassin, s'entendrà que tenen

la bondat de corïñar-lo il- la caixa del Patronat de I'Orquestra Pau Casals fins a la

'sèrie vinent, per 'à'la qual les hi seran reservades les mateíxeslocalítats i els hi

seran descomptats del nou abonament aquests dos concertsno .efectuats.

'j,l" -



� QUATRÈ CONCERT
ULTIM DE LA SÈRIE l

DIMECRES 17 NOVEMBRE DE 1920

PROGRAMA
Mendelssohn

.

/ La gruta de Fingal, obertura

Schubert;

Simfonia inacabada

(PAUSA)

R. Strauss

Vida â'heroi, poema simfònic

NOTA. - Els senyors abonats als tres primers cpn
certs tindran reservades llurs localitats per a aquest fins
demà passat, dimarts, a la tarda, en el Magatzem de Musi

ca "UniÓn Musical Española» Portal de l'Ángel, 1 i 3:
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