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Distingit senyor:

En nom de la Junta Directiva del Patronat de l'Orquestra
em plau d'invitar-vos al Recital que el Mestre Pau Casals ha tin¬
gut la gentilesa d'oferir-nos per al dia 4 del pròxim Abril-, segons
els adjunts programa i tarjeta d'invitació que us pertoquen.

La memorable festa íntim.a que anyalment celebrem, en brin¬
dar-nos el privilegi d'admirar un cop més l'art inefable del nostre
Mestre,revestirà enguany un caire especial. Sens dubte recordareu
que el Circol Artístic prengué suara l'acord de demanar per a Pau
Casals la Medalla de la Ciutat, motivant així els varis homenatges,
que aquesta li tributà ben justament. Per tal motiu la Junta del
Patronat, interpretant i fent seus els sentiments del Mestre,amb
els quals segurament s'identifiquen tots els nostres companys, ha
resolt correspondre al noble gest de l'esmentat Centre cultural,
dedicant-li aquesta audició de violoncel i invitant a l'efocto els
sous socis a compartir els gaudis de tan exquisida solem.nitat ar-
t istica.

Aprofitem aquesta avinentesa per a informar-vos de les in¬
superables dificultats per a poder donar els sis concerts d'orques¬
tra corresponents a la present temporada, segons el pla i les dates
que teniem ja fixats. D'una banda,pel fet de no ésser possible de
simultanejar les nostres actuacions amb les dol Teatre del Liceu,
en l'orquestra del qual figuren bona part dels nostres professors,
i d'altra banda anunciats per al mes entrant uns Festivals Inter¬
nacionals de Música Contemporània,a prendre part en els quals ha
estat invitada la nostra Orquestra^no queda,dins el temps hàbil i
convenient de la present estació,l'espai d'un mes que caldria per
tal do preparar i dur a terme la sèrie de concerts habitual.

Per mor d'aquestes especials circumstàncies,la Junta, d'a¬
cord amb el Mestre Pau Casals, es veu en el sensible cas d'haver de-
renunciar ara com ara^a l'organització dels Concerts reglamentaris.
I cons egúentment, com. és de raó, ha acordat suspendre per aquesta,
temper.ada el cobrament de les quotes que devien abonar els Srs. Pa¬
trons, com també comunicar a.ls que tenen jr fot efectiva tota l'anua¬
litat del curs 1935-36, que la. meitat so-brer.a, serà aplica.da a la.
Eièrio de tardor vinent, sinó ens avisen res en contrari.


