
Objecte del Patronat

EL PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU
CASALS, fou fundat per iniciativa d'aquest Mestre,
quan volgué dur a fet la pensada de dotar a Barcelona
d'una orquestra de concerts constituïda sobre fermes i
serioses bases.

La Comissió organitzadora creada pel Mestre fun¬
dador en juny de 1920, publicà tot seguit un Manifest
exposant el projecte i els mitjans de dur-lo a realització.

Les bases fonamentals d'aital projecte foren redacta¬
des de la forma següent:

«1.^ Constitució d'una gran massa simfònica, amb
professors d'orquestra seleccionats entre els millors que
constitueixen l'element musical barceloní. Cas que sigui
considerat de tot punt imprescindible per a qualque deter¬
minat instrument, se recorreria, per excepció, a l'element
foraster, procurant-se d'altres centres musicals l'instru¬
mentista que fos convenient.

»2.^ Organització del treball preparatori i funcio¬
nament de l'orquestra amb tota l'amplitud necessària.



comptant amb una important base econòmica que sigui
ferma penyora de poder dedicar a l'estudi de cada obra
tot el temps que requereixi; i oferint, de consegüent,
execucions dignes de l'acreditada consciència artística
d'En Pau Casals, i que puguin satisfer les aspiracions
dels més exigents.»

Per a la realització d'aquest projecte se demanà
l'ajuda i l'entusiasme de tothom, manifestant que «Gai¬
rebé no hi ha al món orquestra de concerts, la Vida de la
qual depengui exclusivament dels ingressos que produei¬
xen les seves audicions públiques. En una o altra forma,
acostumen a ésser subvencionades amb importants quan¬
titats que assegurin la independència i el treball constant
d'aitals entitats. A voltes disfruten subvencions de l'Estat,
de corporacions oficials, artístiques, culturals, etc.; però
les més de les vegades (com succeeix a importants
centres musicals d'Europa i de l'Amèrica del Nord), la
protecció de les orquestres és deguda a la iniciativa pri¬
vada, constituint-se un nucli de membres protectors encar¬

regats d'acoblar els cabals suficients per a la segura vida
de la corporació.»

Amb aquest objecte se creà el Patronat de l'Or¬

questra, format per donadors de quantitats fixes, a quota
anyal i voluntària, amb un mínim de cinqcentes pessetes.

4



El capital obtingut és administrat per una Junta Direc¬
tiva, formada per membres del Patronat. La primera
junta tantost constituïda, en octubre del propri any, se
preocupà de donar al Patronat la major fermança econò¬
mica, creant, al costat dels patrons donadors abans

esmentats, una noVa mena, anomenats patrons ferman-

cers, és a dir, garantidors del dèficit que resulti cada
temporada.

La llista de ambdues categories anà creixent durant
el primer any, mes no arribant encara al nombre neces¬

sari per a cobrir l'important dèficit produït pels concerts
efectuats, la Junta General del Patronat, en sa primera
reunió del 8 de juny de l'any actual, s'ocupà de ce.rcar els
mitjans de fomentar l'ingrés en el Patronat. 1 a proposta
d'alguns senyors socis, s'aprovà la creació d'un cos d'Ad¬
junts, per a conseguir la cooperació de les persones a

qui no els hi és possible arribar'-'al mínimum establert per
als donadors ans esmentats.

Donem a continuació les condicions d'ingrés i els drets
de cada una de les classes que acabem d'indicar.
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Patrons donadors

La ORQUESTRA PAU CASALS donarà ses audi-
dons en concerts públics, als quals tindrà tothom el dret
d'assistir-hi, mitjançat l'adquisició de localitat o entrada
als preus que seran fixats oportunament.

Per a assegurar l'estabilitat i el funcionament pro¬

gressius de l'orquestra, amb complerta independència dels
beneficis que puguin produir els concerts, se constitueix
un Patronat, compost de totes les persones que vulguin
protegir aquesta orquestra fent-li donació de les quantitats
que tinguin a bé, fixant cadascú lliurament la quota anyal
que desitgi subscriure a dit objecte. El mínim de l'esmen¬
tada quota deurà ésser de cinqcentes pessetes.

El capital obtingut serà administrat per una Junta en
la qual se donarà la deguda participació als senyors mem¬
bres del Patronat. Aquets seran convocats, quans menys,
una Vegada a l'any a una reunió general per a donar-los-hi
compte de la marxa de l'entitat.

El Mestre i la junta destinaran lliurement l'inVersió que

s'hagi de donar als cabals, segons les necessitats que's
Vagin presentant, mes procurant, a ésser possible, l'exis¬
tència de un fons de reserva.



Les donacions a la ORQUESTRA PAU CASALS
s'entenen fetes amb complert desinterès. Les persones que

Vulguin protegir aquesta obra deuen compendre que sols
així asseguraran el seu èxit. En canvi, a n'elles correspon¬
drà la glòria d'haVer fet possible l'existència d'una corpo¬
ració orquestral com la que l'eminent artista vol per a la
nostra capital i que amb aital protecció, sens dubte^ con¬
seguirá consolidar en definitiva.

De consegüent, no com a compensació, sinó tan sols
per a correspondre a la cooperació rebuda, se donarà ex¬
clusivament per als senyors protectors una audició privada
abans de cada concert públic. També en cada un d'aquets
tindran tots els de donacions, com dret propri i sens distinció
de quotes, una butaca amb entrada.

A més, se'ls reservarà el dret d'adquirir les localitats
que'ls convingui, abans de posar-les a la Venda pública.

Per a l'ingrés en el Patronat, els senyors donadors deu¬
ran subscriure el corresponent butlletí d'inscripció, que va

adjunt. L'import de les quotes els hi serà passat a cobrar
a domicili.

Cada any s'entendrà comprès del C de Juliol al 30
de juny.
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Patrons fermancers

BASES

1.^ Els senyors patrons fermancers, se comprometen
a repartir-se per parts iguals el pagament del dèficit que
produeixi cada sèrie de concerts.

2.^ El compromís contret en la clàusula anterior, no
podrà sobrepujar la quantitat de dugués mil pessetes

per cada any, o sigui, comprenent les dugués sèries
de concerts establertes.

3.^ La Junta del Patronat, com administradora de
l'haver social, després de examinats tots els comptes i
d'haVer-se fet càrrec dels ingressos, senyalarà el dèficit
que pugui resultar i el repartirà a prorrata entre els
senyors patrons.

4.^ Les liquidacions es faran al final de cada sèrie
de concerts, que no podran excedir de dugués a l'any,
entenent-se que la responsabilitat màxima de dugués mil
pessetes és per les dugués sèries.

>

5.^ A judici de la junta de Patronat, podrà aquesta
fer un repartiment provisional en el transcurs de l'any,
donat que les grans despeses dels assaigs són abans

8



dels ingressos dels concerts. La quantitat que es demani
a la bestreta no podrà excedir de la meitat d'aquella a

que vingui obligat anyalment cada senyor patró,

6.® Aquests tindran el dret de demanar comptes a
la Junta sempre que ho desitgin i d'examinar ells ma¬

teixos tots els documents i comproVants. La Junta de
Patronat els convocarà per a retre els comptes, amb
caràcter ordinari, quan menys una vegada a l'any, i amb
caràcter extraordinari, sempre que ho cregui convenient.

7.^ La junta es renovarà per meitat anyalment, i tots
els senyors patrons, sense distinció, tindran dret a formar
part de la mateixa. El càrrec serà gratuït, obligatori i
reelegible.

8.® Els membres del Patronat tindran dreta diferents

audicions privades que s'organitzaran exclusivament per
a ells. Per assistir als concerts públics els hi seran assig¬
nades a cadascú dugués butaques amb entrada gratuita
i reservat dret preferent d'adquirir les demés localitats
que els convinguin, abans de posar-les a la venda pública.

9.^ Per a ingressar en el Patronat caldrà subscriure
el corresponent butlletí d'inscripció que Va adjunt. Les
quantitats a pagar, previ el corresponent avís de la junta,
seran passades a cobrar a domicili.
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Cos d'Adjunts

Les persones que ingressin en aquest Cos d'Adjunts
s'obliguen a contribuir al fons creat per al Patronat per
al sosteniment de l'Orquestra amb la quantitat anyal
de CENT PESSETES.

L'any musical comença en 1de juliol i acaba el 30 de
juny. El cobrament de l'anualitat se farà al mes d'octubre
de cada any.

Els senyors Adjunts tindran dret a un seti numerat,
per a tots els concerts públics que donarà l'Orquestra
a Barcelona.

També tindran dret d'entrada a l'assaig general de cada
concert i a altres audicions privades que siguin organitza¬
des en obsequi als senyors Patrons.

En tot lo demés se regiran per les Bases establertes
per a les dugués categories de Patrons en lo que els hi
sigui aplicable, ben entès que els senyors Adjunts, no
formant part intrínseca del Patronat, no poden desem-
penyar-hi càrreg en la Junta, ni tindran vot en les juntes
Generals, encara que seran convocats i escoltats en les
mateixes.
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