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"La Secció de Música de l'Ateneu
Enciclopèdic Populár fa públic, per
mitjà d'aquesta nota, que en la llis¬
ta" d'adherits a la premsa, per un error
lamentable hi figurava el nom del
mestre eay,Cásm^ essent que àquést
artista no ha'^ fet constar la seva
adhesió. Ens plau fer-ho con.star així
per a' desfer el malentès, puix con-
Lsiderem' que, per ésser qüestió de seh-'
sibilitat, no deu haver de figurar-hi

1 ningú contra la seva voluntat".
Al- mateix temps ens plau afegir

la llista publicada les adhesions dar¬
rerament rebudes:
Foment de l'Art Líric, Na Pepeta

Paulet, Sindicat Professional de Pe¬
riodistes, Josep Palet, Ateneu Poly-
technicum, Manuel Valldeperas i Or¬
feó. Gervasienc."
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XA GOS TA SaAVA

6 Agost 193a.St.Feliu Guíxols

Enguany la nostra festa major s'ha vist
inaaíssima i molt més variada que en anys i
teriors. La part més culminant de la festa
constituït sense dubte la inauguració del n
nnment al nostre genial músic En Juli Garre i
Aquest acte'tingué lloc el dilluns, ler. d'agofprimer dia de la nostra festa. A les onze
matí va arribar procedent d'Olot el Presiditde la Generalitat de Catalunya Sr. Francesc
Macià, acompanyat del Governador Civil de la
província Sr. Ametlla, del Conseller d'Instruc¬
ció Publica Sr. Ventura Gassol, del diputat i
alcalde de Girona Sr. Santaló i del Comissari
de la Generalitat Sr. Irla Es dirigiren a casa
de la Ciutat on s'organitzà la comitiva que ba-
vid d'inrugucar el monument a juli Garreta. A
dos quarts de dotze començà Pacte que va cele-
brar-se en els jardins municipals davant el sus¬
dit monument que era tapat amb la nostra ban¬
dera barrada. Endemés dels esmentats lii havia
la víduaGarreta,LluísQarretagermà de Jrilii al¬
tres familiars. També hi assistí l'autor del monu¬
ment N'Enric Monjo, Toldrà, Llongueres,Saave-
dra secretari de Macià, Serra, les altres autori¬
tats locals, representacions d'entití ts de la prem¬
sa local i barcelonina. El Sr. Margou, alcalde de
Ja ciutat obrí Pacte i immediatament fou desco¬
bert el monument entre aplaudiments de les au¬
toritats i dels concurretits a Pacte Seguidatnent
parlaren els senyors Iria, Gassol i Macià. A-
ejuest digué que Juli Garreta és ittia de les pri¬
meres figures de Part mitsical al qual Catalu¬
nya no pot ni deu oblidar. L'alcalde gtiixolenc
donà l'acte per acabat. Davant mateix el monu-
merit es va donar una audició de sardanes gar-
retianes qite foren escoltades i aplattdides amb
entusiasme pels assistents. La cobla «Nova Bar¬
celona» executà «Primavera», la cobla «Barce¬
lona» «La rosada» i «La Principal de La Bis¬
bal» «Pastoral»; per acabar fou executada la
grati sardana «juny» per les tres cobles jutites
que tingué d'ésser repetida i fou titolt aplait-
dida.

Les autoritats, cotividats i la pretiisa foren
obsequiats atnb un extraorditiari àpat al «Bal¬

neari Sant Eltn» servit amb una grati cura i es"'
plendidesa. Després de l'àpat vàreu parlar el
senyor Santaló qui digué «fent aliisió a una
conversa tinguda entte Joaquim Costa i Fran¬
cesc Giner sobre la unitat nacional, que la con¬
cessió de les facultats autonòmiques a Catalu¬
nya reforçaria i no minvaria la unitat esmentada
i en canvi Podi separaria i disgregaria, com en
el cas de Cuba que comentaven en aquella con¬
versa els esmentats republicants. El jorn que la,
sardana, símbol de germanor, en la composiciól

mans». Parlà també el senyor Macià i digué
«que haviem de respondre amb amor a la cam-j
panya d'odi que ens feien els enemics de Cata-I
lunya. Soc optimista i obro a tots els braços
el dia que tots ens donem compte del què re-l
presenta l'Estatut per aCatalunya, llavors asso¬
lirem els nostres ideals: quan tindrem l'Estatut,
els homes, com Garreta, no s'hauran d'obrir
pas per ells mateixos sinó que seran secundats
i ajudats pels que deurien haver-los emparat i
no ho han fet».

La secció femenina del «Club Natació Guí¬
xols» i «Balneari St. Elm» oferí un ram de flors]
al Sr. Macià. |

El senyor Macià va visitar després una ex¬
posició del C. E. M. 1 M. i acompanyat de Ven¬
tura Gassol va anar a portar una toia de flors
a la tomba de Garreta.

A les 6 de la tarda tots els esmentats presi¬
diren amb els membres del Jurat designat a
l'efecte, senyors Pau jCasalsy Llongueras i
Toldrà, el concurs dé^obles patrocinat per la
Generalitat de Catalunya i la Comissaria de Gi¬
rona. Hi liavia t.imbé la vídua del mestre Gar¬
reta. Va guanyar el concurs la popular cobla La
Bisbal, única que va presentar-se a csncurs, la
qual fon proclamada cobla de la Generalitat.
L'esmentada cobla va tocar diverses sardanes.'
Una d'elles titulada «Evocació», es donava en
audició per primera vegada. En acabar, la co¬
bla féu sentir «La Santa Espina», que el públic
va escoltar a peu dret i va aplaudir amb entu-
.siasme.

El Sr. Macià i acompanyants visitaren tam-|
bé el «Centre Republicà Federal Català» afiliat
a l'esquerra calalana. A ú tima liora foren ob I
seqniats amb iin xampany d'honor a 1 Hotel
Marina i després emprengueren el retorn a Bar¬
celona.

La concunència als esmentats actes, llevat
de la visita al Centre Federal, fou poc nombro¬
sa i sense l'entusiasma que s'esperava, si tenim
en compte les personalitats que vingueren'a

I

a honorar la nostra ciutat I la Importància dels
.actes que se celebraren. Garreta no es veié au-
reolat en aquest moment solemnial, per dife-
rents causes qne no volem escatir, amb la pre¬
sència dels seus amics i de tots els seus com-

patricls. Com a a Imiradors de Garreta i aimants^
de les coses guixoleiiques ens havem de doldre
d'aquesta petita luibolada que es va experimen¬
tar el dilluns.

Els altres actes de la festa major s'han ce¬
lebrat d'acord amb el programa que cada en¬
titat havia assenyalat.

Les festes religioses se celebraren, com de
costum amb el màxim esplendor.

El Passeig de Mar i de Guíxols es varen
veure conciirregiidíssims a i'iiora de les sarda¬
nes, especialment a les del capvespre i a les de
la nit i presentaren un aspecte animadíssim i al¬
tament senyorial. Dubtem que cap altra pobla¬
ció d'aquest litoral ofereixi l'aspecte de Sant
Feliu de Xiuíxols durant els . dies de la festa ^
major.

Tant els concerts, com les sardanes i en es¬

pecial els balls de la nit organitzats pel «Nou
Casino La Constància» foren allament concor¬

reguts i celebrats amb gran esplendidesa. Cal
remarcar el concert de la vetlla del dimarts.
L'orquestra «Els Fatxendes» i la cobla «La Prin¬
cipal» de La Bisbal estigueren encarregades
de la part musical. Val a dir que són dues a-

grnpacions musicals de primer ordre que cada
dia es van sitperant en el seu art.

El «Casino Ed Qnixolense» va també orga-
Initzar d'una manera admirable els actes queqe-
Inia anunciats per a la nostra festa major. Leá'
Isaidanès i els concerts foren molt concorre-

Iguts i d'tiua manera particular els balls, en es-

ipecial els de gala, que varen celebrar-se di-

I.luns, dimarts i dijous predominant els elementsde la colònia estiuejant. La cobla «Barcelona
Albert Martí» de gran renom i reconeguda và¬
lua musical amenitzà tots els actes.

tí» presentà un programa no menys interes¬
sant que el de les dues altrès que acabem de
ressenyar. Tant els concerts, com els balls i
sardaties que foren tocades cada dia a última
hora de la vetlla, celebrats amb tota la solemni¬
tat propria d'aquestes diades, foren afavorits
amb gran concurrència. La cobla «La Nova
Barcelona» estigué amb el seu art musical a

1 altura de les altres agrupacions
El «Balneari Sant Elm» es veié durant a-

quests dies molt concorregut i animat, així
com el «Bar Marina» on donà escollits concerts
el «Quintet Garreta».

Els hotels, fondes i altres establiments de la
ciutat, en especial l'«Hotel Les noies», «Hotel
MUr à». Hotel Marina» i la casa de menjars
«El Sabre» que diiigeix el bon amic Enric
Serra, hostatjaren gran nombre de forasters.

A S'Agaró també bi ha hagut molta concur¬
rència i d'itna manera especial a l'«Hostal de la
"Gavina».

El dilluns i dimarts es jugaren en el camp
"del «Casal d'Esports» dos interessants partits
de futbol: es varen di.-iputar la «Copa Juli Gar¬
reta entre l'equip «B» del «Girona F. C.» i «Ca¬
sal Guíxols». El dilluns sortiren guanyadors
els gironins per 3 gris a 0 i el dimarts fou
d'empat a 1 gol. El segon dia el «Casal Guí¬
xols» iou reforçat per Colomer, Blanch del
(Palafrugell), Gimbernat del (Arenys), Palahi
del (Cartagena) i Girona del «C. D. Cassà». HI
hagué molta animació i concurrència.

Ahir divendres els guixolencs s'escamparen
pels environs per a fruir d'un dia de camp. El
'bon temps ha contribuït a l'esplendidesa de la
festa niajor ala qual liaii concorregut molts
firataires, cavalliiis, barques voladores, circ
"eqüestre etc.

Amb molt bon encert, en la major part dels
tallers i fàbriques s'ha disposat que la setmana
de vacances que s'Iia de donar als obrers, coin
cidís amb la festa major.
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L'Orfeó «Cants de Pàtria» al Vendrell
11

A l'àrribada al Vendrell, els ca,n-
taires gironins adreçaren ilurs passos
cap al local social del chor "La Lira
Vendrellenea", on es formà una nom¬
brosa comitiva per acompanyar l'Or¬
feó Cants de Pàtria a .saludar l'Aiun-
tament de la ciutat. Presidits pels es¬
tandarts d'aqueixes dues agrupacions
artístiques i rodejats deis directius i
coristes de "La Lira", els gironins fó¬
rem rebuits a la Plaça de la Repú¬
blica per una gran gentada i en mig
d'una gran ovació.
L'Orfeó Cants de Pàtria entrà a les

Cases Consistorials, on l'esperava l'A¬
juntament en massa, presidit pel pri¬
mer tinent d'Alcalde Sr. Joan Miró.
El Sr. Miró excusà rabsèncla de

l'Alcalde, deguda a obligacions del
càrrec, expressà la satisfacció que
señtia el Vendrell en rebre ,1a visita
dels { cantaires gironins, visita que els
donava l'avinentesa de poder corres-
'pondre a les atencions que Girona tin¬
gué per als cantaires vendrellencs,
quan "La Lira" visità aquesta ciutat,
i fé^ present el seu desig de què po¬
guéssim emportar-nos el més grat
dels íecords d'aquella ciutat.
Mestre Baró, Director de l'Orfeó

Cants de Pàtria, agraí l'afectuosa sa¬
lutació del Sr. Miró i manifestà que
l'objecte de l'excursió era correspon¬
dre a la simpatia que deixà "La Lira'
Vendrellenca" en sa visita a Girona,
refermar els llaços d'amistat liavors
establerts i visitar el gloriós fill del
Vendrell, l'eximi artista Pau Casals.
Entre el Sr. Dalmau, tinen d'Alcal¬

de gironí que portava la representa¬
ció del' nostre Ajuntament, i els re¬
gidors vendrellencs, es creuaren tam-
ibé paraules de cordialíssima saluta¬
ció.
A continuació l'Orfeó Cans de Pà¬

tria cantà, a la plaça, el "Cant de la
Senyera" de Millet, i "La Masia Cata¬
lana" de Baró, premiades amb dues
ovacions xardoroses.
Cal registrar que aquest acte asso¬

lí una cordialitat intensíssima i des¬
usada en actes semblants
A mitja tarda i després de dinar

molt bé als Hotels Comerç i Centre,
tingué lloc la part més emocionant de
l'excursió: la visita a Pau Ca.sals. En
els tres autobusos en què es féu l'ex¬
cursió, acompanyats de dos cotxes
i un altre autobús ocupat per cantai¬
res de "La Lira", ens dirigírem a la
Platja de Sant Salvador, on té l'habi¬
tual estada el gran català.
El moment de l'arribada fou cor¬

prenedor de debò. Pau Casals, els ulls
espumejants d'emoció, ens esiierava
al davant de casa seva acompanyat
dels nostres introductors vendrellencs.
En albirar el Mestre, els visques i els
aplaudiments apagaren el soroll dels
motors, i el voleiar dels mocadors ma¬
terialitzava l'emoció de tots. Bimoció:
aquesta és la paraula que condensa
tota la nostra estada al costat de Pau
Casals.
El Mestre, amb aquella bondat 1

aquella simpatia tan seves, ens obrí
de bat a bat les portes del bell recer
on descansa, bo i treballant, de la
seva feixuga labor de concertista re¬
clamat constantment pel món enter.
Acompanyaven el Mestre, els seus
germans Enric i liuís amb les respec¬
tives mullers i fills, la gran cantatriu
Sra. Badia d'Agustí, i la Sra. Vda. de
Capdevila.

Reunits els gironins a l'esplèndida
terrassa amarada d'aire i de mar, ofre¬
naren al Mestre "El Cant de la Senye¬
ra" de Mhlet, "Muntanyes regalades"
de Marracó,. "La Pastoreta" de Boix,
"Jla Verema" de Lassus i "La Masia
Catalana" de Baró, que foren molt
celebrades per Casals, especialment
el "Cant de la Senyera" i "La Vere¬
ma", que meresqueren un elogi del
qual poden justament enorgullir-se
els nostres cantaires.
El Sr. Baró, amb paraules plenes

de senthnjent, oferí al Mestre Thome-
natge d'aJecte i d'admiració dels seus
■cantaires.
El Sr. Dalmau, en nom de l'Ajun¬

tament de Girona, testimonià nova¬
ment a Pau paaals l'amor i veneració
que per a ell sent la ciutat, dignament
representada per .aquell bell estol d'or-
f^aonistes.
IMestre Casals, després d'unes pa¬

raules d'afectuosa consideració perso¬
nal als senyors Baró i Dalmau, ento¬
nà un càlid i vibrant cant d'elogi i
d'amor a Girona, ciutat que ocupa
al seu cor un lloc preferentíssim, cos¬
tat per costat de la .seva vila nadiua,
el Vendrell; exhortà els orfeonLstes a
no defallir en la seva bella labor, i,
com a prova de gratitud i de com¬
plaença per la visita, oferí tornar aviat
a Girona amb el seu cel.lo. Una ovació
clamorosa seguí les paraules del Mes¬
tre.
L'emoció, en a4uell punt, és al roig

vivíssiní.
A pi-ecs de Mestre Casals, el senyor

Baró pren novament la batuta, i l'Or¬
feó, amb un entusiasme difícilment
contenible, hiterpreta "Les neus que
'es fonen", de Morera.

Pau Casals vol obsequiar-nos: tots
.acceptem sens fer-nos pregar amb el
gran desig de perllongar aquells mo¬
ments inoblidables. I al Casal Garbí,
prop del Mtestre i de cara a la mar
d'ell tan amada, s'escolen ràpidament
unes hores que viuran ner sempre en
nosaltres.
El dia cau, i cal retornar al Ven-

i drell. Encara un altre salut al Mestre.
'Pocs minuts després som al Vendrell,
i ens pretparem per al concert de la
nit al Teatre Centre Vendrellenc.
L'espaiosa sala d'actes del Centre és

plena de gom a gom,. Hi ha una verta-
jdera espectació per oir l'Orfeó, sobre
'tot després de la seva actuació da-
jvant de les Cases Consistorials i pel
í ressò del concert ofert.
El programa del concert fou el se¬

güent: !
I. El Cant de la Senyera, Millet;

Els Padrins de Sant Boi, Pérez Mo¬
ya; Muntanyes regalades. Marracó;
La Pastoreta, Boix; El rossinyol, Men-
delsshon; La Masia Catalana, Baró
Güell; Pàtria nova, Grieg.
II. Les neus que es fonen. Morera;

La Verema, Lassus; El petit vailet,
Bataller; L'hereu Riera, Cumelles; La
Sardana de l'Amor i Les Nines de Cer-
denya, de Baró Güell; Marinada, Pé¬
rez Moya.

El concert fou un èxit gran, segu¬
rament un dels més grans assolits ípér
l'Orfeó. Pau Casals assistí al concert,
i no regatejà els aplaudiments. Totes
les obres foren aplaudidíssimes, 1, al
final, ultra repetir "Marinada", l'Or¬
feó cantà, en mig d'una gran ovació.
"El cant del poble", de Vives.
Acabat el concert, com si fossin

ipoques les constants atencions que re-

bérem de tot el poble del Vendrell
l'Ajuntament obsequià els orfeonistes
i llurs acompanyants, amb un luneli
servit en un esplén^did saló del Centw
Vendrellenc.
L'Alcalde Sr. Francesc Ai'bós pogué

així, atendre'ns personalment, ami
aquella cordialitat exquisida que nc

1 ^í«=tuosa acollida es-pcj^ment als senyors Iverntor de "La Lira Ven^iien^^p®^"^mon, Mima de l'entitat. Ferrer de

exquisides atencions m<

coSmSren'lï^^nàe^^^^^^^^f^5®^^^^^rable excursió, del to

s.
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EL MONUMENT A
CARRETA I EL CONCURS

^ DE COBLES

Ahir matí v?. tenir lloc a

Sant Feliu de Guíxols, l'inau¬
guració del monument a Gar¬
ceta.
Per a concórrer a dita festa,

arribà ■ a dos quarts d'onze
del matí el President de la Ge-
naralitat senyor Macià. L'es¬
peraven el Governador civil
senyor Ametlla i les autori¬
tats locals.
En dit acte parlaren els se¬

nyors Iria, Comisari Delegat,
Ventura Gassol i Macià.
Després de la cerimònia fou

celebrat un banquet. Es pro¬
nunciaren discursos al final
que clogué el senyor Macià.
Aquest, més tard, presidí

amb els membres del Jurat
designat a l'efecte, senyors
Pau „Ç,as_als, Llongueras i Tol-
rà, el concurs de cobles pa'
trocinat per la Generalitat de
Catalunya i la Comissaria de
Girona. Hi havia també la ví¬
dua del mestre Garreta. Va
guanyar el ocncurs la popular
cobla La Bisbal, la qual fou
proclamada cobla de la Ge¬
neralitat. L'esmentad cobla va

tocar diverses sardanes. Una
d'elles titulada "Evocació", es

donava eh audició per prime¬
ra vegada. En acabar, la cobla
féu sentir "La Santa Espina",
que el públic va escoltar-a peu
dret i va aplaudir amb entu¬
siasme.


