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VIII CONCURS RABELL I CIBILS. — El dia 15 del vinent mes de febrer
fineix el termini d'admissió per a les composicions que aspirin al premi de 2.000 pes¬
setes ofert a la millor Suite per a gran orquestra, en el VIII Concurs musical de la
Fundació Concepció Rabell i Cibils. Caldrà acompanyar cada partitura d'una reduc¬
ció per a piano.

Formen el Jurat els mestres Antoni Nicolau, Lluís Millet i Amadeu Vives, i
el veredicte es farà públic el dia 8 de maig d'enguany.

Les composicions, que hanran d'ésser rigorosament inèdites, seran trameses a
l'Orfeó Català, a nom de Joan Salvat, secretari de l'esmentat Concurs, i cada una
portarà un lema.

ELS CONCERTS VINENTS DE L'ORQUESTRA PAU CASALS. —Es ja
fixat el pla dels concerts que prepara el mestre Pau Casals amb la seva orquestra
per al mes entrant. Fs faran al Palau de la Música Catalana cinc audicions, tres a
la nit i dues a la tarda, els dies 4, 9, 13, 16 i 22 de febrer.

Fn els programes, que es publicaran aviat, hi haurà importants obres musicals, i
podem avençar algunes noves als nostres lectors. Per a celebrar dignament la data
del concert número 200 de l'Orquestra, que s'escau el primer de la temporada, el
mestre Casals es proposa retre un homenatge a la música catalana amb un programa
complet d'obres d'autors de la terra, entre les quals hi haurà importants estrenes.

Una altra solemnitat artística serà l'audició integral de la gran llegenda dra¬
màtica, en quatre parts. La damnació de Faust, del famós músic francès Héctor
Berlioz, segons la partitura original composta per a concert. L'execució dels chorals
d'aquesta obra ha estat encomanada al nostre ben acreditat Orfeó Gracienc, i per a
les quatre parts solistes són contractats notables cantants francesos, especialitzats en
la interpretació de tan important partitura.

PREMI PARRAMON. ANY VII. — S'ha publicat la convocatòria per al con¬
curs de violoncel, que tindrà lloc a la primavera d'enguany.

Fls exercicis que s'exigiran seran els següents:
I. FI primer temps del Concerto del mestre Morera.
II. Una obra a lliure elecció, la durada de la qual no podrà excedir de vuit

minuats.
FI premi, com de costum, consistirà en un violoncel Parramon, model de con¬

cert, construït especialment a aquest fi, junt amb el seu estoig i arc d'artista.
Seguint el costum dels anys anteriors, cada concursant haurà de procurar-se un

pianista que l'acompanyi en el primer exercici, i en el segon també, si- l'obra ho
exigeix.


