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BARCELONA. — DEL CONCURSO DE DOBLAS CELEBRADO EN LA GENERAXiIDAD. I: Ix)s miembros del joradol
dorante la audición. — II: La cobla "La Piincipnl de Barcelqr.la", a la que fué adjudicado provisionalmente el título dej

"Cobla de Ja Generalidad".
(Fot. Sagari-a.)
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INFORMACIÓN GRÁFICA DE ACTUALIDAD

Barcelona.-Concurso de «Coblas». El jurado formado por el Presidente dela Generalidad don Francisco Maciá, el violoncelista Pablo Casals, y los
maestros PujoPy Llongueras

Barcelona. - Concurso de «Coblass celebrado en el patfo de los Naranjos
del Palacio de la Generalidad
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FUNDADOR: PAU CASALS
EI próximo sábado, día 30 de los

corrientes, a las nueve y media de
la noche, se celebrará en ellocal
social de esta entidad (calle Alta de
San Pedro, 27, pral.), la asamblea
general reglamentaria de socios co¬

rrespondiente al finido curso de 1931-
1932.
Dada la importancia de los asuntos

a tratar, la Junta direetiva invita
a sus consocios a dicha reunión y
le sruega y agradece su asistencia
a la misma.
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CONCÜRSO 1>E «C0BL4S»
En el Patio de los Naranjos tuvo

^ efecto ayer tarde el concurso de co-blas al que sólo concurrió la «Cobla
Barcelona»

^ que ejecutó primorosa¬
mente varias sardanas, mereciendo
los aplausos más entusiastas del Pre-
siuente de la Generalidad' que asis¬tió a. concurso junto con su familia,
y con numeroso pUblico.
íormaron el Jurado los maestros

Pablo Casals, por la Generalidad, Pu-
70Í por el Orfeó Català y Llongue-
raí:,^ por la «Lliga Sardanística», que
designaron a la «Cobla Barcelona'»
como cobla oficial.

BARCELONA
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Concurs de cobles de sardanes a laGeneralitat I
Al Pati dels Tarongers, del Palau

de la Generalitat de Catalunya, tingué
lloo ahir, a la tarda, el Concurs de
cobles de sardanes obert per tal de
seleccionar la que oferís millors ga¬
ranties tècniques i artístiques, a fi
que la Generalitat pugui disposar-ne
en els actes organitzats per ella o per
algun dels seus organismes.
El públic era nombrosíssim.
Es presentà únicament la cobla

"Barcelona", la qaal ha executat amb
gran justesa la sardana "Somni gris",
del mestre Garreti, designada pel Ju¬
rat, i la titulada TGiberola", del ma¬
teix autor, de lliure elecció.
Era present a l'acte el senyor Pre¬

sident de la Generalitat, amb la seva
distinguida esposajü Es trobaven amb
ells els membres del Jurat, mestres
Pau Casals, nomenat per la Genera¬
litat; Francesc Mateu, en representa¬

ció de l'Orfeó Català, i Joan Llongue-
res, de la Lliga Sardanista de Cata-1
lunya.
Acabat el concurs, la cobla, a peti- I

ció del senyor Macià i per complaure 1
el públic, executà les sardanes se- j
güents: "Pau Casals", de Carreta; i
"Cançonera", del mestre-Pujol; "Eli
camí de cada diá", de Joan Llongue-|
res; "Tarragona", d'Enric Casals, i|
"La Santa Espina", del mestre More-

EL CONCURS DE COBRES AL PATI DELS TARONGELS DE LA GENE
RALITAT. — EL JURAT ESCOLTANT LA COBLA, BARCELONA

ra. Aquesta, darrera fou, escoltada per|
tothom a peu dret, així com "Els Se¬
gadors", que foren especialment aplau¬
dits.
El Jurat, havent esment de l'histo¬

rial de la cobla "Barcelona" i després]
d'apreciar una vegada més la seva 1
vàlua artística Indiscutible, va acor¬

dar, per unanimitat, elegir-la i dema¬
nar a la Generalitat que li sigui con- I
cedit fins a nou concurs el títol de|
"Cobla de la Generalitat de Catalu¬

nya".
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Elecció de cobla de sardanes
Al Pati dels Tarongers, del Palau

de la Generalitat de Catalunya, ha
tingut lloc el concurs de cobles de
sardanes obert per tal de seleccionar
la que oferís millors garanties tècni¬
ques i artístiques, a ñ que la Genera¬
litat pugui disposar-ne en els actes
organizáis per ella o per algun dels
seus organismes.
El públic era nombrosísslm.
S'ha presentat únicament la cobla

Barcelona, la qual ha executat amb
gran justesa la sardana «Somni gris»,
del mestre Garreta, designada pel Ju¬
rat, 1 la tltolada «Glberola», del ma¬
teix autor, de lliure elecció.
Era present a Tacte el president de

la Generalitat, amb la seva distingi¬
da esposa. Es trobaven amb ell els
membres del Jurat, mestres Pau Ca¬
sals, nomenat per la Generalitat; Fran¬
cesc Mateu, en representació de TOr-
íeó Català; i Joan Llongueres, de la
Lliga Sardanista de Catalunya.
Acabat el concurs, la cobla, a pe¬

tició del senyor Macià, 1 per a com¬
plaure e públic, ha executat les sar¬
danes següents; «Pau Casals», de
Garreta; «Cançonera», del mestre Pu¬
jol; «El camí de cada dia», de Joan
Llongueres; «Tarragona», d'Enric Ca¬
sals, 1 «La Santa Espina», del mestre
Morera. Aquesta daj ¡ era fou escoltada
per tothom dempeus, alxl com «Els
Segadors», que foren especialment
aplaudits.
El Jurat, havent esment de Thlsto-

rial de la cobla Barcelona, i desprésd apreciar una vegada més la sevavalua artística, ha acordat per una¬nimitat elegir-la 1 demanar a la Ge¬
neralitat que 11 sigui concedit flnsa
nou concurs, el títol de Cobla de la
Generalitat de Catalunya
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