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Concurso de sardanas
Ea el Patio de loa Naranjos del Palacio de laGeneralidad de Cataluña tuvo lugar ayer tardeel anunciado concurso de coblas de sardanas,abierto para seleccionar la que ofreciera mejo-: res garantías técnicas y artísticas a fin de que1 la Generalidad pueda disponer de la misma enlos actos organizados por ella o por alguno desus organismos.

I Asistió numerosísimo público.Se presentó únicamente la cobla Barcelona,la cual ejecutó con gran aciérto las sardanas"Somni gris", del maestro Garreta, designadapor el Jurado, y la titulada "Giberola", del pro¬pio autor, de libre elección.
Estaban presentes en dicho acto el presiden¬te de la Generalidad y. los miembros del Jura¬do, señores Pablo Casaís, nombrado por la Ge¬neralidad; maestro Francisco Pujols, en repre¬sentación del Orfeó Català, y Juan Llongueras,de la Lliga Sardanista de Cataluña.Terminado el concurso, la cobla, a peticióndel señor Macià y para complacer al público,ejecutó las siguientes sardanas: "Pau Casals",de Carreta; "Cançonera", del maestro Pujol;"El camí de cada dia", de Juan Llongueras;"Tarragona", de Enrique Casals, y "La santaespina", del maestro Morera. Esta última fuéescuchada de pie por todos los asistentes, asicomo "Els segadors", que fueron especialmen¬te aplaudidos.
El Jurado, teniendo en cuenta el historialde la cobla Barcelona, y después de haber apre¬ciado una vez más su mérito artístico indiscu¬tible, acordó por unanimidad elegirla y pediral Gobierno de la Generalidad que le sea con¬cedido, hasta que se celebre nuevo concurso, eltitulo de cobla de la Generalitat de Catalunya.
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ConcOTSo de Coblas
I en la Generalidad

A las cinco de ayer tarde se celebró en el
¡ Patio de los Naranjos de la Generalidad elI concurso de coblas organizado por la Gene-
: ralidad de Cataluña.
i Sólo se presentó al concurso la Cobla Bar-
: celona, que ejecutó la sardana "Somni gris",
: del maestro Carreta, designada por el Jurado,
y la titulada "Giberola", del propio autor, de
libre elección, ante un público bastante nu¬
meroso que llenaba la galería gótica y Parío
de los Naranjos.

; Presidía el Jurado, en representación de
la Generalidad, el maestro Pablo Casals; el
maestro Pujol, por el Orfeó Català, y el maes¬
tro Juan Llongueras en representación de la
Lliga Sardanistica.

No habiéndose presentado más que una
cobla, ni qué decir tiene que la labor del Ju¬
rado es por demás fácil y, por lo tanto, es de
esperar que la Cobla Barcelona será la nom¬
brada para actuar en todos los actos oficiales

I de la Generalidad.
Terminado el concurso, la cobla, a _peti-

ción del señor Maciá y para complacer al pú¬
blico, ejecutó las siguientes sardanas: "Pau
Casals", de Garreta; "Cançonera", del maes¬
tro Pujol; "El- camí de cada dia", de Juan
Llongueras; "Tarragona", de Enrique Casals,

' y "La Santa Espina", del maestro Morera.
Esta últim.a fué escuchada de pie por todos
¡los asistente,'í - - como "EIs Segadors", que'fueron aplaudidos.

LAS UO TIaiAS

Daia BARCELONA
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DE AVISOS "y NOTICIAS

17 JULDaía BARCELONA

I BESULTAiDO DEL CONCURSO DE
I COBIíAS

En el Patio de los Naranjoa, del Pala¬
cio de la Oeneralidad de Oatalufia, ee ce-
Ifebró ayer por la tarde el anuaciado oon-
cuTiso de co'blaa de sardanas abierto para
seleccionar la que ofreciesra mejores ga¬
rantías técnioas y artistlcais, a fin de que

! la Generalidad pueda dle.ponieT de la mis¬
ma en loe actos organizados por -ella o
por alguno de sus organismos.
Atóstió numerosísimo públiflo.
Se presentó únacamente la cobla "Bar¬

celona", la cnial ©jaoutó con gran aderto
la sardana "Stanní grisT, del maestro Ga¬
rrota, designada por el Jurado, y la ti¬
tulada "Gibenola", deJ propio autor, de
libre elección.

Estaba? preednte «n el acto el señor Ma¬
cià, acompañado de eu distinguida espo¬
sa. Se hallaban con él los miembros del
Jumdo, s'^ñores Pablo Casals, nombrado
por la Generalidad; maestro Francisco
Pujols, en representación del "Orfeó Ca¬
talà", y J'uan Llengueras, de la "Lliga Sar
danista de Cataluña".
Terminado el ooneurso, la cobla, a pe¬

tición del señor Maciá y para complaioer
al público, ^ejecutó las siguientes sarda-
nag; "Pau^Ça^JS". tie Garreta; "Caneo-
nera", <íel ma^tro Pujol; "El cami de caí¬
da dia", de Juan Llonguerasi; "Tarrago¬
na", de Etírique Casals, y "La Santa Es¬
pina", del maestro Morera. Esta última
fué escuchada de pie por todos los asis¬
tentes, asi oomio "Blis Segadors", que fue¬
ron aplaudí doB.
El Jurado, teniendo en cuenta él histo¬

rial ele la oohla "Barcelona" y después de
haber apreciado una vez más su mérito
artístico Indiscutible, acordó por unani¬
midad elegiria y pedir al gobierno de la
Generalidad que le sea concedido, basta
que se celebre nuevo aoncursoi, el título
de Cobla de la Generalidad de Cataluña.
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Daía BARCELONA

1 EL CONCURSO DE COBLAS
En el Patio de los Naranjos del Pa¬

lacio de la Generalidad de Cataluña
tuvo lugar ayer tarde el anunciado
concurso de coblas de sardanas abier¬
to para seleccionar la que ofreciera
imejores garantías técnicas y artísti¬
cas, a fin de .que la Generalidad pue¬
da disponer de la misma en los actos
organizados po »ella o por alguno de
sus organismos.
Asistió numerosísimo público.
Se presentó únicamente la cobla

«Barcelona», la cual ejecutó con gran
acierto la sardana «Somi gris», del
maestro Garreta, designada por el Ju¬
rado, y la titulada «Giberola», del pro¬
pio autor, de libre elección.
Estaba presente en el acto el señor

presidente de la Generalidad, acom¬
pañado de su distinguida esposa. Se
hallaban con él los miembros del Ju¬
rado, señores Pablo Casals, nombrado
por la Generalidad; maestro Francis¬
co Pujols, en representación del Or¬
feó Català, y Juan Llongueras, de la
Lliga Sardanista de Cataluña.
erminado el concurso, la cobla, a

Ipetición del señor Macià, y para com-
jplacer al público, ejecutó las siguien-
ites sardanas: «Pau Casals», de Garre¬
ta; Cansonera», del maestro Pujol;
1«E1 camí de cada día», de Juan Llon-
ueras; «Tarragona», de Enrique Ca-
als, y «La Santa Espina», del maes-
ro Morera. Esta última fué escucha-
a de pie por todos los asistentes, así
mo «Els Segador®», que fueron es-
ecialmente aplaudidos.
El Jurado, teniendo en cuenta el
istorial de la cobla «Barcelona», y

espués de haber apreciado una vez
ás su mérito artístico indiscutible,

acordó, por unanimidad, elegirla y
dir al Gobierno de la Generalidad

[que le sea concedido, hasta que se ce¬
lebre nuevo concurso, el título de Co¬
pla de la Generalitat de Catalunya.
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CONCURS DE COBLES
DE SARDANES

Al Pati dels Tarongers del Palau de
la Generalitat de Catalunya, tingué lloc
ahir, a la tarda, el concurs de cobles
de safdanes obert per tal de seleccionar
la que oferís millors garanties tècni¬
ques i artístiques, a fi que la Generali¬
tat pugui disposar-ne en els actes or¬
ganitzats per ella o per algun dels seus

: organismes.
El pdblic era nombrosíssim.
S'ba presentat únicament la cobla

«Barcelona», la qual ba executat amb
gran justesa la sardana «Somni gris»,'

del mestre Gàrreta, designada pel Ju-
i rat, i la titulada «Giberola», del ma-
1 teix autor, de lliure elecció,
i Estava present a Pacte el senyor Pre-
i sident de la Generalitat, amb la seva
distingida esposa. Es trobaven amb ell
els membres del Jurat, mestres Sr. Pau
Casals, nomenat per la Generalitat;
Francesc Mateu, en representació de
l'Orfeó Català, i Joan Llongueras, de
la Lliga Sardanista de Catalunya.
Acabat el concurs, la cobla, a petició

del Sr. Macià i per a complaure el pú¬
blic, bà executat les sardanes següents;
«Pau Casals», de Carreta; «Cançone-
ra», del mestre Pujol; «El camí de
cada dia», de Joan Llongueras; «Tar¬
ragona», d'Enric Casals», i «Là Santa
Espina», del mestre Morera. Aquesta
darrera fou escoltada per tothom a peu
drete, així com «Els Segadors», que
foren especialment aplaudits.
El Jurat, havent esment de l'histo¬

rial de la cobla «Barcelona» i després
d'apreciar una vegada més la seva và¬
lua artística indiscutible, ba acordat
per unanimitat elegir-la i demanar a la
Generalitat que li sigui concedit fins a
nou concurs el títol de cobla de la Ge-
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L'ORGUE DEL VENDRELL
Era l'any 176, quan veient el se¬

nyor rector Manuel Aumatell, junt amb
els Obrers de la Parròquia i l'Ajunta¬
ment de la vila del Vendrell que no es
podia continuar l'obra del retaule de
l'Altar Major, per haver emprès l'es¬
cultor Lluís Bonifàs, de Valls, Ja cons¬
trucció dels cadirals del chor de la Ca¬
tedral de Lleida i que no es podia obli¬
gar el dit escultor a la continuació del
retaule per no haver-hi hagut contracta
signada entre ells, determinaren de
muntar un orgue a l'església d'aquesta
vila per a poder celebrar-hi amb major
solemnitat els divináis oficis. L'any
1776, feia tot just 87 anys que s'ha¬
via solemnenaent inaugurat l'església
parroquial vendrellenca, de tres naus
i de bellesa remarcable dintre l'estil del
Renaixement.

Mossèn Manuel Aumatell i Ferrer,
fiti de Barcelona, fou rector d'.Qrdal.

L'any 1778 vingué a) possessionar-se de
la parròquia del Vendrell i del Dega¬
nat del Penedès, succeint a Mn. Mi¬
quel Torrent, qui vaj passar a ésser ca¬

nonge de la Seu de Girona. Durant el
rectorat del Dr. .\umatell es construí
l'esvelt campanar, estposà el caracterís¬
tic Angel, s'edificà l'església de Sant
Vicenç de Calders i es muntà l'orgue.
Ellens ha deixat en l'arxiu parroquial
unes notes seves, curioses i detallades,
sobre la construcció) de l'orgue, les
quals han servit per a la documentació
d'aquest treball. Va morir el el dia 24
de setembre de l'any 1809, a l'edat
de 76 anys i fou enterrat al creuer de
l'església parroquial,f ravant el pres¬
biteri.
El cost total de l'orgue fou de 2.669

lliures 16 sous.

La recent restauració de l'orgue fou
encarregada a la Fàbrica d'Orgues de

lla Mare de Déu de Montserrat, S. A.,
Ique té la seva manufactura a Collbató,
Jal peu de Montserrat. Aquesta restau-
jració costà 12.000 ptes. que generosa

il·lustre del Vendrell j èmmenT"violon^
cellista) en record de seu enyorat pa¬
re (a. C. 6.)
Els vendrellepcs, podran sempre

ostentar amb molta joia el títol d'ano¬
menar-se compatricis de l'il·lustre mú¬
sic Pau Casals, i sempre estaran agraïts
a la seva genrositat, puix que posà el
seu màgic violoncel a disposició de la
vila i dels seus menesterosos, «oient
també intervenir en aquesta millora
amb el seu esforç i amb el seu ajut. A
aquest fi es formà una comissió per a
recollir almoines dels vendrellencs de
dins i fora de la vila. La formaren els
següents senyors: Mn. Manuel Tra¬
vessa, encarregat de la Parròquia; Emi¬
li Figueras, Pau Gomis, organista; Jo¬
sep Ramon, Josep Aleu i Celestí Barot.
Aquesta comissió, amb els diners que
recollí, s'encarregà de la instal·lació de
l'orgue al centre del chor, de la instal-1
lació elèctrica i del pintat de decora¬
ció exterior de l'orgue.
Les despeses que, amb la cooperació

dels vendrellencs, s'encarregà de sa¬
tisfer aquesta comissió, passaren de

7.500 pessetes. La instal·lació de l'or¬
gue al chor de l'essglcsia servirà p©r-|
què aquest es conservi indefinidament|
perquè l'esvelta nau central del tem-

ment pagà el mestre j^au^ Casals (fill||ple es presenti més estètica i dè mésbon efecte.
F. M. A., preu.
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"concurso de «COBLAS» i
í

En el Patio de los Naranjos tuvo i
-'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 al concurso junto con su familia,
y con numeroso público.
Formaron el Jurado los maestros

Pablo Casals, por la Generalidad, Pu-
jòT~~púr--el'Orfeó Català y Llongue-
rar, por la «Lliga Sardanistica», que
designaron a la «Cobla Barcelona»
como cobla oficial.
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D'un concurs de cobles
Al Pali dels Tarongers del

Palau do la Generalitat de Ca-'
talunya tingué lloo ahir a la
tarda cl concurs de cobles de
sardanes obert per tal de se-

, leccionar la que tingués millors
garanties tècniques i artísti¬
ques, a fi que la Generalitat pu¬
gui disposar-ne en els actes or¬
ganitzats per ella o per algun
dels seus organismes.
El públic ora nombrosíssim.
Es prescntíi únicament la co¬

bla Barcelona, la qual executà,
amb gran justesa, la sardana
"Somni gris", del mestre Gar-
reta, designada pel Jurat, i la
tilulada "Giberola", del mateix
aulor, de lliure elecció.
Eslava prdscnt {t l'acle el se¬

nyor president de la Generalitat,
amb la seva distingida esposa.
Es (robaven amb ell els mom-(
bres del Jurat, mestres Pau Ca-<
sals, nomenat per la Genera¬
litat; Francesc Mateu, en re¬
presentació de l'Orfeó Català, i
Joan Llongueres, de ' la Lligà
Sardanista de Catalunya.
Acabat el concurs, la cobla,

a petició del senyor Macià, i per
a complaure el públic, executà
les sardanes següents: "Pau
Casíils", de Garreta; "Cançone-
ra". del mestre Pujol; "El camí
do cada dia", do Joan Llongue¬
res; "Tarragona". d'Enric Ca¬
sals. i "La Santo Espina", del
mestre Morera.

Aquesta daiTera fou escolta¬
da per tothom a peu dret. així
com "Ets Segadors", qua foren
especialment aplaudits.

El Jurat, havent esment do
l'historial de la cobla Barcelo-
tia. i després d'apreciar una ve¬
gada més la seva vàlua artísti¬
ca indiscutible, ha acordat per
unanimitat eleg¡r-la i demanar
a la Generalitat que li sigui
concedit fins a nou concurs el
títol de Cobl de la Generalitat
de Catalunya.
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Concurso de Coblas
En el Patio de los Naranjos del Palacio

de la Generalidad de Cataluña se celebro
ayer tarde el anunciado concurso de coblas
de sardanas abierto para seleccionar la que
ofreciera mejores garantías técnicas y artís¬
ticas, a fin de que la Generalidad pueda dis¬
poner de la misma en los actos organizados
por ella o por alguno de Sns organismos.
Asistió numerosísimo público.
Se presentó únicamente la cobla «Barcelo¬

na», la cual ejecutó con gran acierto la sar¬
dana "Somni gris», del maestro Garreta, de¬
signada por el jurado, y la titulada «Gibe-
rola», del propio autor, de libre elección .

Estaban presentes en el acto el Presidente
de la Generalidad, acompañado de su distin¬
guida esposa; los miembros del jurado, don
Pablo Casals, nombrado por ia Generalidad;
maestro Francisco Pujols, en representación
del Orfeó Català, y Juan Llongueras, de la
Lliga Sardanista de Cataluña.
Terminado el concurso, la cobla, a petición

del señor Maciá, y para complacer al público,
ejecutó las siguientes sardanas; «Pau Casals»,
de Garreta; «Cançonera», del maestro Pujol;
«El cami de cada día», de Juan Llogueras;
«Tarragona», de Enrique Casals, y «La Santa
Espina», del maestro Morera. Esta última fué
escuchada de pie por todos los asistentes, asi
como «Els Segadors», que fueron especial¬
mente aplaudidos.
El Jurado, teniendo en cuenta el historial

de la cobla «Barcelona» y después de haber
apreciado una vez más su mérito artístico
indiscutible, acordó por unapimidad elegirla
y pedir al Gobierno de la Generalidad que le
sea concedido, hasta que se celebre nuevo
concurso, el titulo de Cobla de la Generali¬
tat de Catalunya.
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LAS NOTICIAS
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it El próximo martes, (Jig, 26, a las cinco de
la tarde, la cobla Barcelona tocará en el -Patio
de los Naranjos del palacio de la Generalidad
las sardanas del concurso abierto por la Gene¬
ralidad de Cataluña con objeto de designat"
una cobla que tenga la preferencia para tocar
sardanas en los actos que la Generalidad o sus
instituciones organicen.

Forman el .jurado calificador los maestros
Pablo Casals, presidents; Francisco Pujol y
Juan lilongueras, vocales. El acto sei^ púr
blico.
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Del concurso de coblaa de sardana®

El martes próximo, a las cinco de la tardé,
[a cobla Barcelona interpretará en el Patio da
loa Naranjos, del Palacio de la Generalidad, las
sardanas del concurso abierto por la Generalidad
de Cataluña, al objeto de designar una cobla que
tenga la preferencia para tocar sardanas en los
actos que la Generalidad o de los que sus insti¬
tuciones organicen.
El Jurado calificador está constituido por los

maestros Pablo Casals, presidente; Francisco Pu¬
jol y Juan LÍongueras, vocales.
El acto será público.
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Sardanes al Paíi dels
Tarongers

EI concurs per al nomena¬
ment d'una cobla oficial
Dimarts, dia 26, a Ics ci-s de la

tarda, la cobla Barcelona tocarà al
Pati dels Tarongers del Palau de

, la Generalitat Ics sardanes del con¬
curs obert per la Generalitat de Ca¬
talunya, a l'objecte de designar una

I Cobla que tingui la preferència per
I torçar sardanes en els actes que la
Generalitat o les seves institucions

I organitzin.
I El Jurat qualificador està cons¬
tituït pels mestres Pau Casals, pre¬
sident; Francesc PuJoT'iToan Llon-
gueres, vocals. L'acte serà públic.
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i '''endreli
i

Constituyó un éxito artístico la visita que el u
mingo nos dispensó el Orfeón Cants de Patria de

\ Gerona. .V
1 Al medio '''a pasó a saludar a las autoridades,
I ejecutando dos bonitas canciones.
I Por la tarde se trasladaron los orfeonistas a'
ta playa de Sar Salvador, visitando en st chalet

i al eximio violoncelista Pgibio Casals, en hor^^r del
cual interp-etaron algunas canciones siendo ob-

I sequiados por el gran artista. _
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Concurso lie (olilas convoca¬
do por la lieneraiiÉd de

A propuesta del Jurado ' calificador
de los concursos de coblas, la .Gene¬
ralidad de Cataluña ha declarado ce¬
rrado el concurso de coblas de Barce¬
lona y ha tomado el acuerdo de am¬

pliar el plazo del concurso de coblas '
de Gerona hasta el día 29 de Julio in- ^
elusive.

Los aspirantes al .concurso de Ge¬
rona podrán presentar sus instancias
t; mencionado día 29 de Julio en la
Comisaría dele.gada de; Gerona o tn
la Generalidad de Cataluña.

La audición de, sardarias del concur¬
so de arcelona tendrá lugar el día 26
de Julio, a las dinco de la tarde, en
el patío de los Naranjos de la Gene¬
ralidad. El acto será público. El con¬
curso de Gerona se celebrará en San
Feliu de Guíxols durante los días de
la fiesta mayor y con motivo de la
inauguración del monumento al gran
compositor catalán Julio Carreta.

, El jurado calificador que preside el
maestro Pablo Casals y está integrado
por los maestros Francisco Pujol, en
representación del Orfeó Català, y
Juan Llongueras, en represenitación de
la Liga Sardanista de Cataluña, ha se¬
ñalado las sardanas de tema obligado
que se prescriben en las bases del con¬
curso.

Para el concurso de Barcelona se
ha señalado la sardana "Sornni gris",
y para la de Gerona, "Pan Casals",
ambas del malogrado compositor Ga-
rreta.
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' CONCURSO DE COBLAS
I. A propuesta del Jurado Calificador
; de los Concursos de Coblas, la Gene¬
ralidad de Cataluña ha declarado ce¬
rrado el Concurso de Coblas de Bar¬
celona y ha tomado el acuerdo ■ de
ampliar el plazo del Concurso de Co-

: bias de Gerona, hasta el día 29 in-
' elusive.

. . . ;

Los aspirantes al concurso de Ge-
I roña podrán presentar sus instancias
I el mencionado día 29 de julio en la
Comisaría Delegada de Gerona o en
la Generalidad de Cataluña.
La audición de sardanas del Con¬

curso de Barcelona tendrá lugar el
'día 26 de julio, a las cinco de la
tarde, en el Patio de los Naranjos de
la Generalidad de Cataluña. El acto
era público.

ÍEl Concurso de Gerona se celebra-
á en San Felíu de Guíxols durante
os días de la fiesta mayor con mo-
ivo de la inauguración del Monu-
lento al gran compositor catalán
ulio Garrota.
El Jurado calificador que preside
l maestro Pablo Casals y está inte¬

grado por los maestros Francisco
Pujol en representación del «Oríeó
Catalá», y Juan Llongueras, en re¬
presentación de la Liga Sardanista
de Cataluña ha señalado las sardanas
de tema obligado que se prescriben
en las bases del Concurso.
Para el Concurso de Barcelona se

ha señalado la sardana «Somni gris»
y para la de Gerona «Pau Casals»,
ambas del malogrado compositor Ca¬
rreta.
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1 Concurs de Cobies |
j oberí per la Genera-1
I lítaí de Catalunya

A proposta dtl Jurat qualificador
de concurs de Cobles, la Generali¬
tat de Catalunya ha declarat clos
el Concurs de Cobles de Barcelo-

¡ na. i ha pres l'acord d'ampliar el
termini del Concurs de Cobles de

I Girona íins el dia 29 de juliol inclu¬
siu. CIs aspirants al Concurs de Gi¬
rona podran presentar llurs instàn¬
cies fins l'esmentat dia 29 de juliol

j a la Comissaria delegada de Giro¬
na o a la Generalitat de Catalunya.
L'audició de sardanes del con¬

curs de Barcelona tindrà lloc ei dia
26 de juliol, a les cinc de la tarda,
al patí dels tarongers de la Gene¬
ralitat de Catalunya. L'acte serà
públic. El concurs de Girona se ce¬
lebrarà a Sant Feliu de Guíxols,
durant els dies de la Festa Major,
amb motiu de la inauguració del
monument al gran compositor cata¬
là Juli Garreta.

El Jurat qualificador, que presi¬
deix el mestre Pau Casals i està in¬
tegral pels mestres Francesc Pujol,
en representació de l'Orfeó Català,
i Joan Llongueres, en representació
de la Lliga Sardanista de Catalu¬
nya, ha assenyalat les sardanes de
tema obligat que es preveuen en
les bases del concurs.
Per al concurs de Barcelona ha

estat assenyalada la sardana «Som¬
ni gris», i per al concurs de Girona
«Pau Casals», ambdues del mala¬
guanyat compositor Garreta.
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El Círcol Artístic s'ha adreçat
el regidor senyor Joaquim Venta¬
lló en demanda d'una acció con¬
junta per a dignificar la memòria'
d'Albèniz i diu:

Sr. Joaquim Ventalló. — Ben-1
volgut i distingit amic: En felici-
tar-vos per haver obtingut del Con¬
sistori l'aprovació de la vostra Ini¬
ciativa d'erecció d'un bust al mes¬
tre català Isaac Albèniz, plau-me
reconèixer la vostra sempre noble
actuació vers les Arts, aconseguint
conjuntament amb el senyor Pelli-
cena, la represa de les Exposicions
d'Art, deixades a l'oblit, les quals,
gràcies a la vostra intervenció, són
ja un fet. Gràcies també us siguin
donades a vós, i al senyor Ventós,
per la promesa de pagament per
abans del dia 15 d'aquest mes dels
crèdits pendents als artistes de la
finida Exposició Internacional, 1
per la vostra valuosa col·laboració
a favor de la dignificació de les
nostres típiques Rambles.
I aprofitant aquesta avinentesa,

he d'assabentar-vos que aquest Cir-
col, en abril de l'any passat, fent-se
ressò de la idea llançada per un
il·lustre periodista, va constituir un
Comitè per tal que tingués cura
de la realització) d'un homenatge
a l'esmentat genial compositor Al¬
bèniz, digne del malanguanyat mes¬
tre, aixecant un monument que
perpetués, i>er sempre més, la seva
bona memòria i en glorificació de
la seva obra.
El Comitè fou integrat per: Pre¬

sident del Circol Artistic, Màrius
Aguilar, Eusebi Bertran i Serra,
Pau Ç^als, Joan Manén, Francesc
Costa, Frank Marshall, Lamote de
Grignon, Enric Morera, Jaume Pa¬
llissa, Alexandre Ribó, Amadeu Vi¬
ves i Rafael Moragas.
El susdit Comitè ha vingut re¬

unint-se- diverses vegades amb tot
calor i entusiasme, obtenint des¬
prés altres significades adhesions
1 aportacions metàl·liques per tal
de contribuir al millor èxit del pro¬
jecte; entre elles, s'hi compten en¬
titats culturals i municipalitats ca¬
talanes, algunes de les quals, amb
subvencions atorgades i r>etites a-
portacions particulars. El Comitè
ha acceptat a més, espontanis
i Importantíssims oferiments d'a¬
grupacions chorals.
¿No creieu, amic Ventalló, que

fi de donar a l'esmentada manifes
tació un caire marcadament popu
lar, caldria una acció conjunta, pe
a aconseguir im treball harmòni
i un millor èxit? Aquesta és 1
nostra opinió, com també la d'o
brir un concurs entre els artiste
per tal d'escollir l'obra que, a ju
did del competentissim jurat, hau
ria de dignificar la memòria de
gran compositor I pianista.
Resto afectuosament a les vos

tres ordres, afm. amic. El Presi
dent".
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DIS C O
El segon centenari de Haydn ha es¬

tat celebrat a Barcelona d'una mane¬
ra magnífica. No parlarem pas de l'au¬
dició integral de "Les Estacions", do¬
nades aquest hivern al Palau de la
Música Catalana, per l'Orfeó Català
i l'Orquestra Pau Casals, sota la di¬
recció de Lluis "SíínèíTAquesta mera¬
vellosa audició no ha deixat altra cosa

que un bon record als qui tinguérem
la sort d'assistir-hi.
En aquest lloc ens plau assenyalar

una manifestació més important per¬
què és de més durada. La Companyia

I del Gramòfon, per tal de celebrar
I aquest segon centenari, ha posat en
el seu suplement de juny la "Simfo-

j nia en sol major", més coneguda en¬
tre els discòflls per la "Simfonia d'Ox¬
ford". Aquests tres discos de "La Voz
de su Amo" són registrats per l'Or¬
questra Simfònica de Londres, sota
la direcció del mestre Hans Weisbach,
Un detall a assenyalar i a l'ensems a
agrair, és que, excepcionalment, aquests
discos de qualitat immillorable, por¬
ten una etiqueta verda, que represen¬
ta un preu més econòmic que de cos¬
tum. Això és de remarcar i val la pena
que les cases que fabriquen discos fa¬
cin els sacrificis que puguin a fi de
facilitar la compra dels discos bons
i no dels dolents.
La "Simfonia d'Oxford" 'ha sortit

del micròfon amb tota la perfecció
que un músic com Haydn exigeix. No
podríem pas recomanar un disc més
que un altre, puix entenem que l'obra
no és agradable sense els tres discos
que formen la Simfonia. Sí, però, po¬
dem distingir dels tres discos el se¬
gon moviment "Adagio" que ocupa les
dues '^."'les del segon disc. L'orquestra
hi éc riassa i el tou de sonoritat fa
que sigui agradable la seva audició.
La cord., pi-en aquella vida, feta de
contacte entre l'instrument i l'arc que
l'acarona, tan aviat dolçament com
amb violència, sempre, però, amb una
dosi justa.
La Companyia del Gramòfon haurà

contribuït a la celebració d'un segon
centenari del qual no n'hauria que¬
dat ni im record. Els discos seran com

unes pedres negres, precioses, que de¬
fensaran la memòria d'aquell músic
modest fins a la servilitat, però ama¬
ble i agradós. La "Simfonia d'Ox¬
ford", de Haydn, haurà vingut a fer
companyia al catàleg de "La Voz de
su Amo" a aquella altra Simfonia,
també en "sol major", que porta el
número 13, i que fou registrada per
l'Orquestra Filharmònica de Viena,
dirigida per Clemens Krauus.
Heus ací una bona ocasió perquè els

discòfils celebrin el segon centenari
d'aquell músic modest i genial que
s'anomenava Haydn.

JOSEP PONTBERNAT
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Dies enrera "Heral¬
do de Madrid" publi¬
cà la fotografia dels

f já membres del Govern
Herriot.

Imriv Quina no fou la
alHj^ nostra satisfacció en

veure que entre els
futurs ministres hi

havia el nostre eminent músic Pau
Casals! ; ' ■

Ara^teniem paper a punt per adre¬
çar-li una felicitació, quan vàrem
adonar-nos de la "gaffe" de r"He-
raldo".
Aquell Pau Casals, segons l'esmen¬

tat periòdic, es deia De Mohzie.

/
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Bòlgica-

Els.dos concerts organitzats a Brus¬
sel·les per tal d'ajudar a obtenir ca¬
bals per a bastir un monument en
recordança d'Eugeni Ysaye, assoliren
un gran èxit. Un públic nombrós i
selecte hi assistí. El primer dels dits
concerts íou dirigit per Pau Casals.
El nostre gran artista dirigí dues
simfonies de Haydn i de Brahms.
S'executà també la «Sardanai, per 48
violoncels, del propi t^^sals. I per
tal d'honorar el músic català, coUa-
boraren a la dita execució els millors
vlolonceliistes belgues. 1 Cortot íou
aplaudldísslm en executar les aVarla-
clons», de Franck. Hagué fins de re¬
petir una producció de Schubert.
El segon concert (al qual els Rels

de Bèlgica assistiren) començà amb
l'obertura de «Plerre le Houyeux»,
d'Eugeni 'ï'saye. Dirigí l'obra el mes¬
tre Déslré Defauw. Després s'execu¬
tà I'dExlli), per a orquestra de violins
i violes, d'Eugeni Ysaye. sota la di¬
recció del seu estimat deixebla i
amic Jacques Thlbaud. Després, Ca¬
sals, Tblbaud 1 Cortot, executaren (de
manera magistral, segons la critica
belga), el triple Concert de Beetho¬
ven. Després (l'orquestra dirigida per
Alfred Cortot), Thlbaud 1 Casals exe¬
cutaren el doble Concert de Brahms.
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Centenaris de músici
Parlem dels centenaris de morts, no dels

vius, encara que tals morts siguin més vius
que els que mo són morts.
A Barcelona hi ha un veritable gust per

celebrar amb festes ds cent anys de la mort
d'un gran músic. N'hi ha menys per feste¬
jar el centenari del naixement.
Tot sovint se n'escauen : no fa gaire el

centenari de la mort de Beethoven ; després
els de Weber i de .Schubert, i aquest any
el bicentenari del naixement de Francesc
Josep Haydn.

tivti, cliïssica, do la simfonia. Ai.xò és proul
mèrit per fer el seu nom immortal. El seuI
estil és elegant i correcte, i la seva músical
mai no és dolenta, però tamp<K no arriba!
ni a les grans profunditats ni a les gransí
al<,"àríes. Va estar la major part de la seval
vida a sou dels prínceps d'Esterházy, i 'tre-l
ballava tot el dia escrivint música per justi¬
ficar la soldada. Per això la quantitat de les!
seves obres és extraordinària. Ijes obres com¬

pletes, que s'estan publicant, constaran del
més de vuitanta volums; només de sim-l

Haydn dirigint a casa del princc¡> hsterhàzy [quadra de Julius Schtnid)

L'any 1927, l'orquesBtra Casals — l'única
que dóna concerts simfònics a Barcelona --
va omplir els seus programes exclusivament
amb obres de Beethoven, en commemoració
del centenari de la seva mort. I és clar,
es varen tornar a tocar la Cinquena i la
Tercera i la Sisena i les altres, fins a nou,
simfonies de Beethoven, com si no es to¬
quessin sempre, fins en els anys que en feia
99, ó 98, o... (qualsevol número inferior a
100 i superior a 50, perquè si anem massa
endarrera, ni les simfonies de Beethoven es
tocaven), que va morir.
Naturalment, aquell any ja no hi va ha¬

ver lloc per tocar res més.
Ve el centenari de Schubert. * Com que

les obres simfòniques de Schubert no donen
massa, calgué recórrer a les bones i a les
que no ho són tant. La qüestió era omplir
programes amb el seu nom ; i vàrem haver
d'aguantar algunes obres molt primes, però
que no s'acabaven mai. El resultat va ésser
que el temps per les obres d'altres músics,
especialment dels d'avui, va mancar.
I aquest procés no s'acabarà mai, perquè

quan no sigui centenari de la mort, serà
centenari de naixement, o centenari d'una
obra cèlebre; i si no, bicentenari, com ha
passat aquest any, que s'ha celebrat el bi¬
centenari del naixement de Haydn, el qual
va néixer a un poblet d'.'\ustria en abril de j

J
La commemoració ha consistit a consa¬

grar-li dos concerts sencers dels sis que ha
donat l'Orquestra Casals.

_ En aquests concerts s'han tocat dues
simfonies i l'oratori Les Estacions amb col-
laboració de solistes i de l'Orfeó Català.

_ Aquest culte als morts —■ més als momi¬
ficats que als frescos — ens sembla exces¬
siu. I no pas perquè no creguem que s'han
d'honorar les obres i la memòria dels grans
músics del passat, sinó perquè el que es fa
per ells és desproporcionat als mitjans de què
aquí disposem. .4 Beethoven, no se l'ho¬
menatja contínuament executant-li sense

I treva les seves obres? Doncs, per què dedi-.
I car-li, p>er enter, els pocs concerts d'or¬
questra que podem fer? Què guanya la glò-

J ria de _ Schubert, fent conèixer les sevesI obres simfòniques febles, quan les bones ja
j es toquen sempre? Per què fer-nos sentirdos concerts sencers de música de Haydn —
amb l'excusa del bicentenari del seu naixe-

I ment — no podent disposar més que de sis
I sessions?

_ Haydn era un bon músic ; se'l pot con-Isiderar com el creador de la forma defini-

fonies en va escriure més de cent. En ge¬
neral són agradables d'oir, més que els seus

; oratoris La Creació i Les Estacions, consi¬
derats com les seves més grans obres. Les
Estacions és pesada i innocent ; els efectes
descriptius són tímids i puerils, i les idees
musicals, tant les melòdiques com les poli¬
fòniques, no desperten mai interès ni goig j
estètic.
Per què, doncs, obligar-nos a suportar I

aquesta obra llarga i completament enve-l
llida ?
Si aquí a Barcelona féssim els concerts I

simfònics a dotzenes, que és el que ens |
correspondria, d'ésser del tot civilitzats mu¬
sicalment, molt bé que dediquéssim alguns I
concerts complets a Haydn, o a Beethoven, [
o a .Schubert.
Però el fet és que amb tantes ocupaciohsl

a festejar centenaris en els seus concerts,!
l'Grquestra Casals ■— l'única que. actua al
Barcelona — té molt poc temps p>er tocar!
obres modernes : de meva des de l'any 1926I
que no n'ha tocat cap.
lEm queda, porò, l'esperança que quanl

farà cent anys que seré mort, un altre Ca-|
sals, amb la seva orquestra, celebri d meui
centenari i les toqui ; i jo, ajegut sota lal
llosa, me n'assabentaré perquè potser m'hi I
vindran a portar flors i tot.

Jaumk PAHI.S.SA|
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DIARIO DE SEARCEIONA
DE AVISOS "V noticias

Data 11 JUN.J932 BARCELONA

ASOCIACION OBBjERA IWB CC»NCIEB.
TOS (FUNDADOR PAU C.VSALSl
Mafias», a las once de la misma, ten

dr& efecto en el "Palau de la Música Ca
talasa" el coscíerto de fin d^ ÇVI99

I id Asociación Obrera de - Cosiciertos, el
cual ha sido confiado a! "Quartet Ibe^
ric", que forman los profesores Guerin
y Doncel, rlolinies. Tarrago viola; Pé¬
rez Rrio, violoceloi, cooperando al mlst-
mo el pianista Fernando Ardévol.
El programa de este concierto estaré

Integrado por las siguiientes obras;
I parte: "Cuarteto núm. 6", Beetho¬

ven. II parte: "Quíntelo", para, cuorda
y piano, Schumann. Ill parte: "Cuarte¬
to en sol", Debussy.
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Música
ELS EXITS DE PAU CASALS |

A L'ESTRANGER

El mestre Pau Casals ha retornat
'd'una tournée de concerts per Espa¬
nya, França, Bèlgica i Holanda.
A París ha executat en vàries ses¬

sions tots els Trios i Variacions de
Beethoven, amb els seus insignes com¬
panys Cortot i Thibaud.
A Brussel·les prengué part com a di¬

rector d'orquestra en els grans con¬
certs organitzats per a bastir un mo¬
nument a la memòria del cèlebre vio¬
linista Isaye. Pau Casals fou objecte
d'un homenatge especial en el qual es
donà la seva sardana per a violoncels
per 48 professors belgues. A més ha
estat nomenat Comendador de l'Ordre
de Leopold 11, i el mateix rei Albert,
que assistí a 'la festa, el va honorar
imposant-li les insígnies de l'esmen¬
tada condecoració.
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L'OPINIO
BARCELONA

PRIMER CONCURS MUSICAL
CONVOCAT PER LA COMISSARIA

DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A GIRONA

VEREDICTE DEL JURAT

El Jurat qualificador ha exami¬
nat amb tota atenció les vint sar¬

danes admeses i, per unanimitat,
declara que la que porta el núme¬
ro 14 — "Evocació", lema "Gines¬
ta" — és no solament la millor,
sinó que és la que mereix el premi
objecte del concurs. j
Barcelona, 6 de juny de 1932. —'

I^u Casals, Eduard Toldrà, Fran¬
cesc civil!"

La Comissaria, d'acord amb el
transcrit veredicte i amb les bases
del Concurs, concedeix el premi
de 1,500 pessetes a l'autor de la
sardana titulada "Evocació", lema
"Ginesta", el qual es servirà tra¬
metre el més aviat possible al se-,
cretari el seu nom i adreça i els
sis primers compassos de la sar-|
dana premiada.
Girona, 6 de juny de 1932. — E]

comissari delegat, J. Iria.
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Conces'tis
ELS EXITS DE PAU CASALS A L'ESTRANGER
El mestre Pau Casals ha retornat d'una tour-

née de concerts per Espanya, França, Bèlgica i
Holanda. A París ha executat, en diverses ses¬
sions, tots els Trios i Variacions de Beethoven,
amb els seus insignes companys Cortot i Thl-
baud. A Brussel·les prengué part com a director
d'orquestra als grans concerts organitzats per a
bastir un monument a la memòria del cèlebre
violinista Isaye.
Pau Casals fou objecte d'un homenatge espe¬

cial, en el qual es donà la seva Sardanai per a
.violoncels per 48 professors belgues. A més ha
estat nomenat Comanador de l'Orde de Leo¬
pold n, 1 el mateix rel Albert, que assistí a la
festa, volgué honorar-lo Imposant-li les
de l'esmentada condecoració.-


