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NOTES AL PROGRAMA

HAROLD BAUER

Aquest notabilíssim pianista és nat a Malden (Anglaterra) l'any
1873, fill de pare alemany i de mare anglesa. Començà a estudiar
la musica apib el seu pare i continuà aínb el professor Pollitzer a
Londres. Sa primera' vocació fou de violinista, i a. l'edat de 10 anys
ja donà un concert de violí, seguit de molts altres durant uns quants
anys rnés.

Fou Paderewski qui esvetllà en ell la vocació pel piano. Amb
aital objecte passà Bauer a París i prengué un any de lliçons amb
aquell, podent dir-se que ha estat Paderewski el seu únic mestre.
Les seves naturals aptituds per al piano varen fer ben aviat de Bauer
un dels més importants virtuosos, i des de l'any 1893 començà la
carrera de concertista-per tot el continent europeu. Instal·lat a París,
s'acredità també com notable professor, càrrec que exercí, combi¬
nant-lo amb ses tournées, fins al corhençament de la guerra. Aleshores
marxà a Amèrica i establí .sa.residència a Nova York, on ha seguit
fent la més gran part de sa carrera musical. En aquella ciutat fundà
a més una Associació Beethoven, que èll presideix, consagrada a
l'estudi i propaganda de les obres d'aquest music. ^

A Barcelona ha actuat diferents vegades^ principalment en Re¬
citals, amb el nostre Pau Casals, celebrats amb el més grandiós èxit
ja fa,més <ie 20 anys en els teatres Granvia i Principal. La seva-dar-
rera actuació fou amb el violinista espanyol Fernández Bordas,
l'any igio.

.

^ CONCERT
■

■ ■

. • .

. EN RE MENOR ■ . •
. ,

VIVALDI ^

En aquesta obra, Vivaldi, rebutjant l'antiga forma dels Concerti
grpssi, s'até. a.la rioya forma' de Sonata, consistent en un temps adagio
entre dos allegros.

EL primer temps és precedit d'una introducció en maestoso, on
els 40S violins en fortíssim fan sentir en forma

_ de cànon una frase



de cinc compassos, basada en l'arpegi de l'acord de re menor. Segueix
immediatament un diàleg d'ambdós instruments, senzilla represa
d'una mateixa combinació harmònica, mes, degut a l'altemació ins¬
trumental, s'assembla a l'artifici del contrapunt doble. Uns compassos
en adagio amenen un moderat, el tema del qual és iniciat fortament
en els baixos. Va desenrotllant-se basat en l'oposició d'aquest amb
un característic contra-tema que comença també en la regió baixa
dels violins quan el tema passa a les violes, i va presentant un grafi
interès per la senzillesa i varietat alhora de la seva invenció.

El segon temps, Largo, comença amb una expressiva frase de tot
el conjunt orquestral, llevat dels prirhers violins que entren poc
després entonant una bella i expressiva melodia amb senzill acom¬
panyament. Toma després la frase primera en meno mosso, i- així
acaba el temps.

El final. Allegro, comença en els violins segons amb'una melodia
de caràcter lleuger i graciós. Es imitada tot seguit pel violí priiñer
í es-presenta aleshores un animat passatge de les violes i violoncels,
que és continuat pels violins. Les diferents veus dialoguen i alternen
en el desenrotllament temàtic i després d'un petit record del téma
del començ, "seguit d'una cadència del primer violí, ve un grandiós
crescendo dels baixos amb el qual acaba l'obra.

OBERTURA TRÁGICA
EN RE MENOR

JOHANNES BRAHMS

Dues obertures solanient composà .Bràhms. La que executem avui
i la titulada Obertura per a una festa académica. Ambdues daten
de l'any 1880 i foren èxecutades per primera vegada a Breslau l'any
següent en un mateix concert, dirigides pel seu propi autor.

N'hi ha prou amb el nom de Tràgica donat a l'Obertura que ara
ens ocupa, por a comprendré la idea fonamental d'aquesta obra, sense
que calgui esbrinar més respecte les intencions de Brahms en com^
pondre-la.

IL Obertura tràgica és tan notable per la vàlua del material temàtic
com interessant pel seu desenrotllament. Comença en moviment
Allegro ma non troppo amb, l'exposició dels temes que constitueixen
aplegats la base de l'obra. El primer d'ells és una magnífica frase
de caràcter vigorós, qui ens posa perfectament en situació, formada de
dues parts, una ascendent i altra descendent, i acabada amb uns
potents acords. La frase és repetida parcialment en una variant en
to menor, i seguida d'unes escales que fan els instruments de corda
alternativament i en moviments contraris.

Segueix un període de desenrotllament dels fragments del' primer
tema que reapareixen ara formant una mena de diàleg entre els
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baixos de la corda, i la regió alta deis instruments de vent. Va aug-
msntant per moments en força i en passió dramàtica fins arribar
al punt culminant en fortissim, amb una frase variant de l'entrada
del primer tema.

Una episòdica frase de transició apareix tot segnit, amb caràcter
més tranquil. .Sobre una plena harmonia de la corda, canta l'oboè
una delicada frase, seguida d'altra més pregona i misteriosa que
entonen al plegat els trombons i la tuba. Aquest passatge dóna una
Sensació de pau i d'esperança, en marcat contrast amb la tràgica i
tumultuosa del període anterior. Ve a augmentar encara aital sen¬
sació una expressiva i força inspirada melodia que fan els violins
sobre l'harmonia del restant de l'orquestra.

Però aquesta tranquila pau no és pas destinada a durar llarga
estona. Bentost la musica pren de nou un caràcter tètric, esclatant
altra ardida frase en les trompes sobre el marcat ritme de la corda
i. la fusta, fent-se ..encara més sensible en els baixos de la primera i
els alts de la segona. Ve a continuació, quan esclata el fortissim,
un nou tema, de caràçter heroic, entonat per tota l'orquestra que
completa el material temàtic i clou el període d'exposició.

El desenrotllammt ofereix la particularitat d'ésser força més
curt que de costum. Comença amb una reproducció del segon tema
(el de caràcter més tranquil), la melodia del qual és delicadament
repetida pels baixos de la corda, i tomen a aparèixer les fraccions
del tema cabdal que seguiren a la primera exposició d'aquest. Tot
això expressat breument, com senzilla recapitulació de l'anterior.
Mereix esment especial el passatge molto piix modéralo, on els frag¬
ments del tema primer reben un nou tractament, en forma de fugat
dels instruments de corda.

El tema aparegut abans en els trombons es reprodueix també ara
en la corda, amenant de nou el segon tema que apareix en re major.
Aquest es transforma al poc en menor i segueix una nova recapitu¬
lació de tot lo exposat en períodes grandiosos que assoleixen plena¬
ment el caràcter tràgic de l'obra.

CONCERT
EN SOL MAJOR

PER A PIANO I ORQUESTRA

BEETHOVEN

Cinc són els Concerts que composà Beethoven per al piano, com
instrument principal acompanyat de l'orquestra. La forma d'aquesta
mena de composicions ressembla molt la de la Sonata, solament
que suprimint el Minuet o Scherzo. Cada temps del Conceit acos¬
tumava., a dividir-se en tres .-oíos, separats per dos conjunts o tutti
orquestral. El tercer d'aquells era gairebé la repetició del primer,



amb la sola diíeréncia-del canvi de to. Beethoven modifica aquesta
rutina, donant a l'acompanyament d'orquestra aital importància,
que els seus concerts semblen veràfciblés simfonies en les quals l'ins-
tiument principal es limita a jugar una part important, però, no la,
sola, i moltes vegades comparteix també aquesta preponderància
amb l'orquestra.- •

Abans del present Concert, composà Beethoven altres tres, res¬
pectivament en do 'major, si'bemoll i do nietiov. Aquest últim és. con-,
sidemt el millor-dels tres, però encara cl sobrepugen els- dos següents;
el Concert en sol, que donem avui, i el Cinquè, en mi bemoll.

El Concert en sol és un veritable monument musical rublert
tot ell d'un gran sentiment poètic. En el catàleg de la producció
becthoveniana és assenyalat amb el n.° 58, i fou escrit l'any 1806
a l'ensems de la Quatretta Simfonia i l'Obertura àe: Leonora.n.." 3..

El primer temps és construït amb gran desenrotllarrient i es basa
tot en una e-xpressiva i ampla frase que entona en començar él pianò,.
essent després represa i tractada, per l'orquestra amh uíia poesia
i grandiositat dignes de les simfonies. En el transcurs del temps, el
piano ornamentà dit tema amb figures gracioses i ardides, i acaba
amb una -deliciosa coda, en la qual el tema s'esvaneix dolçament
entre els arabescos del piano. . • ,

Emperò la pàgina,, cabdal d'aquest concert, com.de tantes altres
obres de-Beethoven, és l'andante 'con moto, on sembla- que-la musica
àssoleix els limits de l'eloqüència.- L'autor ens presenta també ara.
l'oposició -de dues idees o sentiments ;que el dominen constantment.
Comencen els baixos de-l'orquestra atacant un tema rude^ fortament
ritmat,-com l'afirmació imperiosa d'una voluntat brutal;.en contra-:
posició respon el piano amb una frase feble.i tímida, barreja de preo
i de plany,- i segueix un diàleg entre l'obstinació insistentde l'or-
quéstra i la veu suplicant del piano.. De.poc en poc, el tema violent
cedeix i va' calmant-se, a mesura que creixen les súpliques, i queixes
de l'instrument a solo; la rudesa orquestral s'afebleix i,deixa. ;a la-fi
la veu al piano, qui amb frase victoriosa s'esplaia on una melodia
ampla i serena, anant a morir dolçament en un acord ple d'ensorruii.
A aquest,es lliga sense interrupció el temps final, de subtil vi-vacitat,
en el qual l'instrument solista es desfoga amb un seguit d'arpegis
trencats, plens d'ardidesa i produint combinacions pianistiques força
originals.



DON JOAN
'

sobre et tema de iST. LEiSÍAU ' ,

'

t fi: STRAUSS

Al. davant de ia partitura-rejircdueix el compositor uns fragments
del -poema en què s'inspirà, i que reproduïna traduint-los:

■

: I.—-Don Joan (a Didac) ' ■ ' ■'

El cercle immenS; les amples i enciseres
•

■ regions poblades de beutats fembreres,
creuar voldria en ales del joïr,
i els últims llavis boi besant, morir.
Voldria desficiós anar sens treva
devers gentils bellorg, i de quiscuna
als peus sols una estona, fer-la meva.

II.—Don Joan (a Didac)

Lluny de mi, lassituds; lluny tota pena!
Sempre à punt al servei de les formoses,
si una solà'm desplau, me plau llur mena.
L'alè d'unà, qui avui encís me dó,
demà ja'm sembla el baf d'una'presó.
Si moil amor, frisosa de mudança, ' ,

segueix de la,bellesa ignotes terres,
arreu li cal ser dessemblant a ultrança;
no vüll temples bastir damunt desfèrres.

. . Car la passió bé és cada volta nova; .

no es. deixa dur de .l'una a l'altra porta;-
si afina ací, rebrota lla més forta,
i l'úna ja oblidà, quan l'altra troba..
Doncs, si és. única al món cada' beutat,
també ho és el dalar que ella ha engendrat.
Avant tosjempsl Que més conquèstes hegui,
com més amb fort delit el cor bategui!

III. -7-Don Joan (a Marcel)- ■

'

■ Foú un bell hiiracà qui m'empenyia, d
■; ■ calmada és ara, émprò, l'ànima mia." • - ■

'

Mtírt Sembla .'en mi dot el desig eròtic; ■ , - '
'

: - tal Volta unTlampdel cel, venjant,ma ofensa,;-
m'haurà estroncat, d'amor l'efervescença /

; i solitari el món m'apar càòtic. - ■
. - ■ Pótsé'l darrer tió'se'm va apagat' ■

- -

: i fosca i freda-avui devé ma llar. ,
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Sobre aquests fragments de la bella creació del poeta hongarès
Nicolau Letiau, composà Ricard Strauss una veritable obra mestra.
Registrada en el catàleg de ses produccions com op. 20, fou produïda
en el ple de la jovenesa (any 1888), quan l'autor comptava sols l'edat
de 24 anys, i podem dir que aquest, el prinaer dels sens grans poemes
simfònics, fou qui li obrí les portes de la celebritat, revelant al món
un temperament musical sense parell després de la mort de Wagner.

L'obra comença amb un moviment abrivat (Allegro molto con
brio), presentant tot seguit l'orquestra el primer tema de l'heroi
del poerna, frase musical que descriu a roerávella el seu temperament.
Aquest tema podem dividir-lo en tres fragments: comença amb una
impetuosa figura ascendent (en fortíssim, iniciada pels instruments
de corda i acabada en els alts per tota l'orquestra), que pinta el
temperament fogós i apassionat del protagonista; segueix tot seguit
altra figura descendent, en tressts, ig;ualment impetuosa (comen¬
çada en els alts de la fusta i acabada per la corda) que ens ve a des¬
criure l'alegria jovenívola i esvalotada d'aquell; i, finalment, en el
tercer període apareix el propi tema de Don Joan, valenta frase
dels violins que ens presenta la figura del cavaller orgullós, envanit
de la seva poixança eròtica.

Amb aquestes tres frases, combinades i desenrotllades de mà
mestra, enriquides encara amb nous dibuixos musicals, tots im¬
petuosos i apassionats, és construït tot el primer període de l'obra.

De sobte, es detura per un moment la impetuosa cursa per a
donar lloc a una dolça i planyívola frase (pels instruments de fusta,
en rnoviment més tranquil). Es la queixa d'una donzella, una de
tantes víctimes, abandonada pel galan tantost haguda. Però no dura
sinó un moment, car tot seguit el clam és ofegat pel tema de l'heroi
conqueridor, qui foragita lluny la darrera víctima per a córrer
envers una altra.

Un nou tema fa sa primera aparició. Es de forma cromàtica
descendent (instrument de fusta) i descriu el fàstic o avorriment
que a voltes s'empara de l'heroi, lassat de tantes aventures; però
tembé és bentost ofegat per son temperament eròtic que altre cop
s'esvetlla amb nova força. Amb tot, de tant en tant reapareixerà
aquesta frase en el curs de les ulteriors gestes, prenent més signi¬
ficativa expressió com més vagi la vida del protagonista cap a sa
posta.

Apareix ima noVa conquesta, altra figura femenina. Es ara la
comtessa vídua; una hora d'amor transcorreguda en la torra de les
afores de Sevilla. Un acord de novena, seguit d'arpegiats de l'arpa,
introdueix la nova beutat que tants afanys costa a Don Joan per
a doblegar sa altivesa. El violí solo pinta expressivament la figura
de la dama, mentre la figura impetuosa del pretendent alterna amb
aquell repetides voltes en els baixes de la corda.

Segueix l'escena amorosa. El conqueridor cau de genolls als peus
de la bella, fent-li els mis apassionats juraments. El clarinet canta
ple d'expressió l'amorós passatge, un dels més poètics de l'obra, que
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el compositor desenrotlla extensament, donant així un dolç repòs
al moviment-impetuós què domina la partituia. Després els sons
orquestrals van creixent a l'ensems dels incidents de l'escena d'amor
que descriu, i quan arriba aquesta al seu punt culminant, ben grà¬
ficament ho subratlla l'orquestra en plé.

Reapareix la frase de l'avorriment, conseqüència de l'especial
natura del protagonista, i aquest se'n fuig lluny de la-seva conquesta,
a caça d'altres de noves, àmb una valenta reaparició del tema que
li és propi.

Una altra figura femenina fa la seva aparició als ulls de Don
Joan. Es Donna Anna, la fembra qu'e tan important paper juga en
el seguit de gestes amoroses de l'heroi. La presenta, un delicadíssim
i apassionat tema, cantatper violçncels i violes, segu it d'uns trencats
dibuixos de là flauta, que descriuen la resistència cada cop més
tímida a les apremiants i apassionades demandes del galan. Per fi
l'última resistència és vénçuda, els-llavis, s'ajunten i els enamorats
s'abracert, ço que descriu l'oboè amb un ben expressiu tema amorós,
dolça' cantilena que glossa amplament l'apassionat rendiment de
la dama. ■ - •

Però enmig dels més forts transports passionals es desfà sobtada¬
ment Don Joan dels braços de sa darrera conquesta i reapareix la
seva indomptable i altiva independència en un nou tema de caràcter
triomfal, entonat amb tot braó pel quartet de trompes, produint
un dels més arrabassadors efectes orquestrals.

El protagonista comença a anar cap a la davallada. Per a dis¬
treure's de les passades aventures, es barreja amb la multitud d'un
ball de disfresses. Un tema de caràcter ben joiós, que podríem dir-ne
del Carnaval, apareix en els instruments de fusta, obrint un nou
període musical. Llavors Don Joan es troba en son propi element,
entre la generació abigarrada, fent gresca, ballant i bevent, donant
així a l'oblit les seves penes, i ofegant les guspires del penediment que
comencen a corsecar-lo. Noves figures femenines l'envolten, talment
com les bacants entorn dels sàtirs. Una frase vibrant de la trompeta
amb sordina descriu aquesta escomesa de la fembra lleugera envers
el dissolut conqueridor. L'orquestra, amb una riquesa de colors que
sols Strauss és capaç de produir, glossa la bacanal, imitant amb
els més originals sons el bullici i la disbauxa d'aital escena.

Arribem al punt culminant. El priïner tema del protagonista
reapareix engrandit amb noves sonoritats i combinacions cromàtiques.
El segon tema, que el descriu en son posat més altiu i reptador (frase
de les trompes) és també ara reproduït brillantment per la trompeta
sola en forfíssim. Tota l'orquestra s'hi barreja, i, amb el material
temàtic exposat, es combina el més poixant i grandiós període mu¬
sical. Totes les siluetes de les víctimes de Don Joan apareixen
davant la seva consciència aclaparada, barrejant-se, en estrepitós
tumulte. Un moment de pausa ens amena de nou com figura cabdal
la de Donnà Anna, el tema de la qual apareix ara entonat expres-
sivament pel violoncel so/o. Mes tot seguit l'orquestra -reprodueix
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el brogit d'abans tomant a créixer fins a donar-nos els més esplen¬
dorosos efectes sonors en un extens període, construït amb tots els
anteriors temes, impossible de seguir punt per punt.

En el moment cabdal, l'ardida i reptadora frase de les trompes
reapareix engrandida de faisó més expressiva encíira, i seguida, en
un gran passatge en forma de cànon, de l'altre terna impetuós que
caracteritza el protagonista.

Un nou període musical en moviment poco a poco pià animato
amena la fantástica bacanal al paroxisme, preparant la catàstrofe
imminent. Don Joan és home vençut; tot el seu braó ha fugit i no
desitja sinó la mort. Després d'un silenci esfereïdor, que ha substituït
al terrabastall d'abans, el compositor, en una curta coda a temps
pausat, glossa la fi del seu heroi. En solemnial pianíssim apareix
un dolorós acord de tota l'orquestra en la menor, travessat per un
penetrant i corferidor so de les trompetes, i seguit de misteriós trèmol
en la corda que es resol en una suggestiva escala cromàtica dels
violins. Don Joan ja és entrat en el no-res. Una darrera dissonància
ho glossa amb to planylvol en els instruments de vent, i altres dos
acords breus i secs, en pizzicato de la corda, posen punt final a tan
esplendorosa composició.
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FRANCESC VIVES

AURÈLIA MANAUTA DE VIVES

MARIA SERRA, VDA. DE MAS
ENRIC MAS

MANUEL DE NADAL

RENÉE MAY DE LUGAGNE

JOSEP M.® BONET GARÍ
RAFEL PATXOT

PERE MANÉN
MANUELA MARQUÈS DE MANÉN
ESPERANÇA MANÉN
AMÈRICA CAZES DE COMA

LLUÍS CONILL

ISIDRE M.a DE SICART

CARME F. DE CASTRO DE ROSALES

MARIA TERESA ROSALES

MONTSERRAT ROSALES

LLUÍS LAMA5ÍA

OLAGUER JUNYENT

RICARD MARTÍNEZ MARQUÉS
JAUME CLAVELL

PAU SAGNIER

ENRIC SAGUÉ

RICARD SAGUÉ
MONTSERRAT SAGUÉ
JOAN BUSQUETS JANÉ
ROSA QUINQUER DE BUSQUETS
ENRIQUETA BUSQUETS
MARGUERITE FINGADO

JOAN TORRENS DAGÉS
ASSUMPCIÓ BUSQUETS
MARIA BUSQUETS
LLUÍS SANTASUSANA

JOSEP BARBANY

ADELA SICHES DE BARBANY

JOAN CALVÓ
ARTUR PIBERNAT

JOSEP DOMINGO PURROY

ANTONI CULÍ

JAUME Z^IELCHOR

SALVADOR MILLET
FRANK MARSHALL

PAU MONGUIÓ

CARME ABELLA DE MONGUIÓ
JOSEP SOLER

MONTSERRAT COMAS VDA. DE MARSANS

ENRIC MARSANS

RAMON CAPELL

JAUME UBIÑANA UMBERT

JAUME UBIÑANA PARCERISAS

TERESA UBIÑANA

berÍtardí MARTORELI,

M. WALTERS

LLUÍS SOLÉ VIDAL

AMÀLIA CONSTANTÍ DE SOLÉ

ÀNGELA VÍCTOR

JOSEP RIGOL

JULI AINAUD

MARIA-LLUÏSA ROMA DE AINAUD

ORIOL LLIMONA

JOSEP MONFORT

CONCEPCIÓ BADIA DE MONFORT

PERE GRAU

ANTÒNIA SUÑOL DE GRAU

SEBASTIÀ PLANAS

JOSEFINA PLANAS

EDUARD VIDAL I RIBA

MARIA VIDAL I RIBA

JOSEP PALAU

JOAQUIM DURAN I BENITO

JOAQUIM PUIG I SOLER
ROBERT VINCENT

MERCÈ HEYMANN DE VINCENT

SALVADOR RIFÀ
JOSEFINA LLIMONA DE RIFÀ
JOSEP VULART

MERCÈ MARTÍ DE PUIGVERT

JOSEP FREIXA

DOLORS F. DE FREIXA

ARACELI FABRA, VDA. DE, RIBAS
MONTSERRAT RIBAS DE CARRERAS

JOSEP MANAUTA

JASCINT BARBANY

JOSEPA CIVIL DE BARBANY
JOAN CIVIL

FERRAN AUTRAN

FRANCESC GAVALDÀ



JOSEPA GASSOL

AGUSTÍ GRAU

SALVADOR GORDON*

MANUEL DE MONTOLIU

JÚLIA VIDAL DE MONTOLIU

JOSEP ROIG

DOLORS ROIG

IGNASI APARICIO

JOSEP MUNNÉ

ANTONI MUNNÉ

JOSEP ESCÓS

TERESA CATALÀ. DE ESCÓS

MERCÈ VIDAL, VDA. DE AMELL
TERESA VIDAL

JOSEP BURGAS

VÍCTOR HURTADO

FRANCESC TORRES

JOSEP MATAS

PILAR GUAL DE MATAS

DOLORS BECH, VDA. D'ALIÓ
NÚRIA ALIÓ

JOAQUIM BORRALLERAS
JOSEP M.® GINESTA.

FRANCESC P. PAY.AROLS

LLUÍS SANS DARNÍS
ELISA MANAUTA

ELISA VIVES

ALBERT VIVES

TOMÀS PLAZA

JAUME SOLÀ
JOAN SANGENÍS
JOAN ANTONI GRAU

RAIMOND VAYREDA

BENET FORNELLS

NÚRIA FORNELLS

JOSEP BASA

JOAN BASA

JOSEP RIBALTA

JOAN PIFERRER (SABADELL)
RICARD CARBONELL

JOSEP M.® PLANELI.A

VICENS PLANELLA

FERRAN PRIETO

RAMON MARTÍNEZ GRAS

MARIA NEDDERMAN DE MARTÍNEZ
IGNASI TUNEU

LORETO SOLER DE TUNEU

NARCÍS MARTÍ

XAVIER FINA

RAaiON CULLELL

CONCEPCIÓ URIACH DE C.^TARINEU

CONCEPCIÓ CATARINEU URTACII

SALVADOR ARBÓS
FRANCESC PIERA

ÀLVAR VERGE

JOSEP MARSAL

JOAN CANTARELL

MARUJA CANTARELL

MIQUEL GALVET

JOAQUIM ALDRICH

VALENTÍ MARÍN

JORDI WíLLEM

MARIA LLUÏSA WILLEM DE GRESSIER

PAU PUGÉS

IGNASI DE QUADRAS
PILAR DE QUADRAS DE CAR.^LT
DELMIR DE CARALT

FRANCESC DE A. FREIXAS

MARIAN VENDRELL

JOAQUIM SERRA

LLUÍS VILASAU

MARIA BARNÚS DE VIL.ASAU

MANUEL MARTÍ CABRER

JOAQUIM PECANINS (TERRASSA)
NEUS GARÍ (ÍD.)
MAURICI GIBERT (ÍD.)
JOSEFINA UBACII DE GIBERT (ÍD.)
FRANCESC FONT (ÍD.)
AURÈLIA FONT (ÍD.)
OLAGUER GODÓ

LLUÍS TUCA CERDÀ

JOSEFINA TUCA

AGNA TUCA

RAMON SUNYER

MERCÈ G. DE SUNYER

JOSEPA SUNYER CLARÀ

JOAN KIRCIIHOFER

MERCÈ KIRCHHOFER



HERIBERT PUIG

LLUÍS TRESSERRA

CARLES RIEMBAU

ALBERT ALABERT

MARIA DE QUADRAS

JOAQUIM SELLAS
MAGÍ TOBELLA

ANTONI VILADEVALL

LLUÏSA CALLEJA, VDA. DE PI
PERE PI CALLEJA

JOSEP PONS BALMES

PILAR BERTRAN DE PONS

DOMÈNEC COLOMES

RICARD BERTRAN

JOSEPA CABEZAS DE BERTRAN

DOLORS BECH

CONCEPCIÓ BECH

SALVADOR VIDAL NOGUERA
LLUÍS BARTRINA

MARIA BARTRINA

JOAN MILÀ
NARCISA FERRER DE MILÀ
PAU J. RIERA

MARIA RIERA

JOAQUIM CARRERAS
MANUEL CARRERAS

EMILI BOFILL

JOSEP AMORÓS (ARTESA DE SEGRE)
MARIA AMORÓS (ÍD.)
JOSEP SAGARRA

MATIAS MUNS

MARIA MUNS

MARIA MANAUTA

EDUARD PLANAS

VALENTÍ BROS

JOSEP PUIG

CARLOTA K. DE PUIG

JOSEP M.a AGUIRRE

JOAN MUNNÉ
JOSEP HERRERO

VÍCTOR SABATER

FREDERIC FONT DE LA VALL

MARIA FONT

ANNA FONT

TOMÀS JANSÀ
JOSEP M.^ JANSÀ
FREDERIC SERRA

JOSEP GIRONA

MAGDALENA GARCÍA DE GIRONA

JOSEP M.® GALILEA

CANDELÀRIA BASSOLS

PILAR BASSOLS

ALBERT GRESSIER

JOSEP REXACHS

JOSEP VERGE

JULIÀ VIZCAINO

FLORENTÍ TAXONERA

TOMÀS MARTÍ

ANTONI PEYRI

JOSEFINA PEYRI

JULIÀ PALANCA

JAUME GRAS

PERE MIR

JOAQUIM ALDRUFEU
ANITA SUÑÉ D'ALDRUFEU
EMPAR DALMAU

PERE GABARRÓ
JOSEP TARRÉS
MARIA VIVES DE TARRÉS
ARTUR FARRÉ
ARTUR FARRÉ I SERRA

HIGINI ANGLÈS, PVRE.
ALBERT FITOKS

SRA. DE FITOKS

FELIP PICH

ENRIQUETA GIRONA DE PICH
ROSEND RIBERA

ASSUMPCIÓ RABASSA DE RIBERA

JOSEP M. GRAU

ASSUMPCIÓ CATARINEU

JOSEP M.^ BALCELLS

MONTSERRAT G-, VDA. MARGENAT
MARIA MORAGAS

JOSEP TOMÀS
MANUEL ROMERALES

PERE DALMAU (SABADELL)
EULÀRIA MARAGALL

ELENA MARAGALL
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ELVIRA MILANS, VDA. NOBLE
ERWIN SPIELER

EMPAR CALLEJA

ENRIC DE FORONDA

ALBI VENORELL

PERE M. PALOU • '

ELVIRA PALOU

ERNEST J. LEONHARDT

JOSEPA BASSEGODA, VDA. DE BARZA-
NALLANA

ANNA M.® BARZANALLANA

CARME BARZANALLANA

JOAN CALICÓ

JOSEP CABRÉ
JOAN OLIVA

LLUÍS MONTANYÀ

JOSEPA BIOSCA DE GODÒ

FREDERIC ARMANGUÉ

ANTON ARMANGUÉ

FRANCISCA ARMANGUÉ

NÚRIA ARMÀNGUÉ

FRANCESC ROIG

RAMON PUIG

EUGENI HOMBRAVELLA

FRANCESC HOMBRAVELLA

JOSEP CAMPABADAL

CECÍLIA BARNAUS DE CAMPABADAL

CELESTÍ VIOLA

ROSA TARRUELLA DE VIOLA

BALDOMER CABRÉ

MARIA MARTÍ DE CABRÉ

ALEXANDRE \VHITE

JOAQUIM DARNÉ
JOAN DARNÉ

VICENS COMA SOLEY

JOAN BUSQUETS GUINDULAIN
LLUÍS TEY

JAUME SERRA

NARCÍS SERRA

ERNEST RIESZ

JOAQUIM SELLÉS

EDUARD REGAS

GEOFFREY HOLLAND

MARC ARMENTERES

RAMON TOMÀS

JOSEPA FORMENTE DE TOMÀS
ANTON BASSO

GUILLEM BASSO

JOAN ALDAZÀBAL
ANTONI FISAS

SANTIAGO SUCH

JOSEP M.^ VILARDELL

EDUARD COSTEJÀ
MARIA ELIAS, VDA. DE PAGÈS
PERE PAGÈS

MARIA PAGÈS

BARTOMEU LLONGUERAS

FRANCESC MASÓ
J. SANCHO MARRACO

EULÀRIA MUNNÉ DE CARBONELL

PERE MARISTANY

MARIA CRISTINA VILUMARA

ISABEL VILUMARA

JOAN BERGÓS

JOSEP COROMINAS, PVRE.
SANTIAGO PONS

EDUARD BARRAL

JOSEP M.^ PRAT

COSME ROFES I CABRÉ
ADELAIDA FORN DE ROFES

FRANCESC SASTRE

RAMON ESTEVE

JOAN CAPDEVILA

JOAQUIMA IBERN DE CAPDEVILA
LLUÍS CARRERAS, PVRE.
MANUEL TRENS, PVRE.

BONAVENTURA ROBERT

JOSEP ROBERT

JOSEP M.*^ ESTEVE

GABRIEL GUARDIOLA

JOAN COT

JOSEP GAYA
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MANUEL GLAUSELLS

ENRIC SERRES

JAUME COSTA (BADALONA)
PERE RENOM (fo.)
VICENS M.a DE GIBERT (LLAVANERES)
JOAN VIOLA

R. MADRILES

JOAN COMA

JOAN LÓPEZ TRIAS

VICENS F. CASAJÚS

ANTONI AMOR

ENRIC MONER

JOSEP BUSQUETS
IGNASI JUVELLS

DOMÈNEC CADENA

JOSEP PELLICER

JOSEP M.a VIDAL-QUADRAS
JOAN A. SALVAT

ARTUR LLORENS

JAUME CARRERA

JOSEP M.® BAQUÉ
VIRGILI VALDÉS

JACINT LLUNELL

MARIA GALILEA

JOAN B. SURRIBAS

CARME PUIG DE SURRIBAS

EMILI CORTS

VICENS TORT

ALBERT ALUJAS

JACINT MATA

PERE SENSAT

AGUSTÍ SENSAT

FRANCESC CARRERAS

EULÀRIA C. DE CARRERAS

JOAN G. JUNCEDA

ROSA PORTAS DE JUNCEDA

JOSEP PUIG MIRET

ISIDRE MAGRIÑÁ
HORACI SABATER

ANTONI PUMAREDA

EDUARD VENTURA

ANSELM DOMÈNECH

XAVIER F. ARGÜELLES

JACINT GÜELL

RICARD GÜELL

MANUEL ESTANY

JOSEP BAS

JOSEP COROMINAS

FERRAN BENET

JOSEP FORCADA

MONTSERRAT SALAT DE FORCADA

SILVERI FÀBREGAS
JOSEP VILELLAS

ALFONS PUIG

EDUARD BARBA

JERONI MORAGAS

LLIBERT CAMON (TERRASSA)
ALFRED LAPORTA

FRANCESC ESTANY

JOAN IZOARD

JOSEP M.» JULIAN

SANTIAGO MARGENAT

EMILI AMETLLER

FRANCESC X. ARIMON

FLORA PAGÈS D^ARIMON

JOSEP ALTARRIBA

MIQUEL ROCA
JOAN PARÉS

JOSEP LLADÓ

JOAN AYMERICH (BADALONA)
JOSEP QUERALT (ÍD.)
JOAN DEULOFEU (ÍD.)
LLUÍS CAMÓS CABUJA

AGUSTÍ CAMÓS CABUJA

ROSA SABATÉ DE CAMÓS

MARTÍ CAMÓS SABATÉ
LLUÍS CAMÓS SABATÉ

DOLORS PERPEY

JOSEP MAURÍ
RICARD GOMIS

JOAN DE LASARTE

JOAQUIM HOMS
JOSEP DOMÈNECH
MONTSERRAT MONER

JOAN ALAVEDRA

J. PERE MARÉS

LEANDRE SERRA

PERE BAQUÉ LLARGUÉS
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PERE BAQUE MERCADER
ANTONI CARRERAS

NATÀLIA GRANADOS DE CARRERAS

LLÀTZER GOTONAT

VIFRED PERPIÑÁ
ANGELINA TAULER DE PERPIÑÁ
JOAN REVENTÓS
BONAVENTURA MARTÍNEZ
ISIDRE ARTÚS
JOAN GISBERT

ANDREU ROIG

JOAQUIM SILVESTRE
ROBERT GOBERNA

EUSEBI COSTA

RAMON CORTÈS, pvre.

CARLES CORTÈS
ISIDRE ARXÉ
JOSEP ARXÉ

GUILLEM MARAGALL

ELEUTERI BOFILL

JOAN BTA. CASANOVA, PVRE.

JOAN VILA OLIVÉ (SABADKLE)
JOAN M.® TURULL

JOSEP PALAU

PERE RIBAS

MIQUEL SABI
ASSUMPCIÓ AMOR

ARTUR SARRÓ
MARIA GASÒLIBA

JOSEP GASSÓ HOMAR

ANTONI ÀLVAREZ

REMEI 3IARTÍNEZ
PERE CAMPS

ANTONI VALLÈS, PVRE.

JOAN HIL

ANTONI GURGUÍ
MARIA ICART DE GURGUÍ
ANTONI VANCELLS

JOAN BTA. ALÀ

JAUME CLAPERA

LLUÍS SUÑÉ
ANTONI ROSÉS

JAUME ROSÉS

JOSEP VENTURA

JOSEP M.® PASCUAL

JAUME MAS ARENES (BADALONA)
EDUARD PRIETO

MANUEL CAPDEVILA

FELIP CAPDEVILA

PERE MOGAS

DOMENEC CIRICI

ÀLVAR PALAU

LLÀTZER CORBELLA

MODEST BORRELL

JO.AN MANRESA

OCTAVI ARTÍS

FRANCESC NONELL

lU NONELL

FRANCESC FIGUERAS

ANTONI FIGUERAS

JOAQUIM VILADEVALL
MARIA T. DE VILADEVALL

LLUÍS VILA

EMMANUEL VIVES

FRANCESC BROGGI

IGNASI DE GISPERT

JULIÀ PLANAS

MIQUEL TAVERNE
MARTÍ CAMPRUBÍ, PVRE. '
JOAN URIACH

RAMON S.\LSAS (BADALONA)
JOAN MANUEL C.\BESTANY

MARC GIRÓ (badalona)
JOAN ORIOL FERRER (ÍD.)
ISIDRE PUIG

JOSEP ALCOVERRO

JOSEP VILA

JOSEPA GUARDIOLA VDA. DE GUARRO

JOAN GUARRO

JULIÀ PRIETO

ISIDRE CASALS

ANTONI BOSCH (badalona)
AUGUST MEYER

SANTIAGO AYMERICH

MIQUEL SONADELLES
JAUME OLIVERAS

JOSEP CASALS

LLUÍS GASULL
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ROGELI SIRERA

MARIAN UYÀ

LLUÍS COMA

LLUÍS BARTOMEU

ELADI COSTA (badaloxa)
FRANCISCO GOMÀ (maxresa)
ANTONI PALAU

BALTASAR CARDONER

RAMON CARRERAS

ROMÀ SOLANAS

FRANCESC JULIÀ

JOAQUIM FARRÉS
BALTASAR ARDÈVOL

AVELÍ ARTÍS
GUILLEM VALLHONRAT

CAMIL PALMÉ
ANTONI HOMAR

RAMON PALMÉ

JAUME MERCADÉ
ROSA FARRÉS DE MERCADÉ
CÈSAR BRULL

JAUME MARILL

ENRIC REDON

JOAN RIBALTA

SALVADOR SUAU

PERE CORRETGER

RAMON ALEMANY

MANUEL PIERA

LLUÍS CABANYES (mataró!
CARLES FONT

ANTONI MOLINÉ
RAFEL MORENO

SALVADOR PUJOL

JOAN AGUADÉ
FRANCESC DE P. PINIEL·LA

RAMON PLANAS

JOSEP VALLÈS

JOSEP CANALS

MIQUEL ARTÚS
PAUL KUPSCIÏ

ANTONI CASTELLS

JOAN VILA (sabadfi-l)
ROSALIA C. D'ALÀ
JOAN PUJAL

JOSEP GARCÉS
FERRAN CABESTANY

JOAN ROIG

IGNASI VILAR

JOAN PINAUD

JOAN CONANGLE (ametlla de me-

rola)
EUSEBI CASENELLES

JOSEP MAJÓ (mataró)
JOAN MASJUAN (mataró)
ENRIC RIERA

DOLORS BORBON

LLUÍS FORTUNY

CONCEPCIÓ MARTÍNEZ
DOLORS MARTÍNEZ
ANTONI MIRALDA (terrassa)
JOSEP LLIRÒ

LLUÍS MAIMÓ

PAU BADIA

JOAN TEIXIDÓ

MIQUEL SABATER

MONTSERRAT JUVÉ
CARME ALENTORN

CARME CUNILLERA

FRANCESC AYMAT

MARGUERIDA KUPSCH

AMBRÒS MALLAFRÉ

EUSEBI BADIA

ESTANtSLAU CANALS

RAMON ABELLÓ (prat df Llobre¬

gat)
CARLES CASABÒ
JOSEP JANÉ

RAMON GARCIA L.

RUPERT REGORDOSA

JOAN MILLET

FLORENCI CHORRERO

J. ORIOL M.^ CABRÉ
JAUME M.» CABRÉ

CRISTÒFOR M.® CABRÉ

JOSEP GARCIA

RAMON NEGRE

SANTIAGO CASANOVAS

FRANCESC I.ASPLASAS
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KUGKXIA. DOMÈNECH
MARIA CAPDEVII/A

NARCÍS MONER

JOAQUIM HOMS
VICENS CAMP

BONAVENTURA TOTASAUS

EMILI TUNEU

RAFEL JÁIMEZ MEDINA

RAFEL JÁIMEZ MEDINA (FILL)
MODEST GUAL

BALDIRI NET

RAMONA POMÉS
MARIA CECÍLIA GENOVK

JULIÀ BRESCÓ
MAGÍ CALAF

JOAN VICENS

JAUME PIULACS

JASGINT PLANAS

PERE REVERTÍ:

JAUME HOMS

DANIEL CLOSA

JOSEP FERRER

AUGUST ROMA

RAMON GUARRO

JOSEP GIRONA

ALEXANDRE ROVIRA

JAUME BUSQUETS
PERE PIULACS

COSME ROFES I FORN

CARLES ROFES

ADELA ARTÓS
MERCÈ ARTÚS

JOAQUIM RIERA
FRANCESC GIBERT

CELS GOMIS

MERCÈ GOMIS

JOSEP ROGNONI

JOSEP GIRONELLA

RICO HANNY ROVELORF-GOESSLER
FRANCESC PRESAS

PERE PALOMAS fviCH)
JOAN p'ARANA (VICH)
JOAN M.® GUILERA

ROMÀ GARRIÓ

JOSEP TEJERO

FRANCESC HUARD

.JOSEP SOLÀ (MATARÓ)
ÀNGEL DUELO

LLUÍS DANIEL

ENRIC GIL

ANTONI PUEYO



INSCRIPCIONS
AL

PATRONAT

Segueix oberta la inscripció al Patronat en
la Secretaria de l'Orquestra (Diagonal, 440,
Institut Casals). Les inscripcions fetes des d'a¬
quest moment valdran per tot l'any 1928 i no
es faran efectives fins a la Primavera, però els
senyors inscrits podran triar des d'ara la loca¬
litat que els convingui.

Hi ha disponible un petit nombre de Circu¬
lars, Graderies i Setis numerats, que es cediran
als primers sol·licitants. Un cop acabades, s'o-
brirà una llista d'aspirants i s'aniran proveint
per rigorós torn.



La Junta del Patronat, a proposta
del Mestre Pau Casals, ha acordat

que els beneficis produïts als nostres
' concerts per les retransmissions de

RADIO - BARCELONA

siguin integralment destinats a la
fundació d'una

^ CAIXA DE PENSIONS
a profit dels Senyors Professors

de la

ORQUESTRA PAU CASALS

12216—Arts Gràfiques, S. A., Sucessors d'Henrich i C.»



EN PREPARACIÓ

SERIE XIV

D'AUDICIONS DE LA

ORQUESTRA
PAU CASALS

ANY 1928

Concerts de Primavera
DELS QUALS FORMARAN PART ELS

FESTIVALS SCHUBERT
Commemoratius del centenari de sa mort

12ig3 — XRTS GRJLFIQDES, S. A., SUCCESSORS D'HENRICH I C.*


