
CONFERENCIA
SOBRE "L'ART I LA VIDA"

dintatt a. a les den de
la vettla, es donara una confe-
rencia a l'Agrupad() Excursio-
nista Júpiter (Passeig del
Triomf, número 50, baixos'„ a
earrec . del poeta i publicista
senyor Salvador Perarnau, el
qual diss.ertara sobre el sug-

•	 gentiu tema: "L'art i la vida".
Aquest a conferimcia I(' ea-

Av' t p r públic.

EL MUNICIPI

Notes oficioses
de l'Alcaldia

ESCOLES VACANTS
EN AQUEST PRINCIPAT

Per a sollicilar abans del
dia 10 del mes que, som, pels
qualre primera torns de ¡'tul -
ticle 75 de l'Estatut del Magis-
teri, s'anuncien les segiients
escotes vacants:

Provincia de Barcelona. —
Escota mixta de Gargalha, Ajun-
tament de Montmajor, per a
mestressa, 30 habitants, vacant
en primer de genes darrer, per
excedencia.

Escota unitaria de La Palma,
Ajuntament de Cervelló, per rt
mestressa, 651 habitants, va-
cant en igual data que l'ante-
rlor, per defunció.

Es parla d'un segon tren de
luxe entre Barcelona i Madrid

posas, que és producte d'un llarg
tingut estudi de la qüe stió, pue
se si la meva actuad() podia (he
resultat qua la música fos odiosa ,
sols per a aquels "uns cuna
nes" que cita el senyor Lisa

JosEr 13.+3

AOVERTIISIENT

Peenuetn a tot tosta'

comunicante ove. en V.

rnetrOns gens ver 3 Oil
publicista , acreditin
personalitat n'en laneset
segell o signatura 1 el
7nielll de l'entltat o 10.

Mudar Interesal&

BARCELON Les tletres
Informació catalana

¡ca pueat:ats :elignent descabdellaren elsay 

Aquestes' sessions s'han fet ja cosa
indispensable per als que segueixen a
la nostra ciutat el moviment musical
ami) el sincer desig de fruir intensa-
ment de bona música. Sorprèn, es ve-

tres 
y

ritat de no trobar-hi un auditori mis

nonlr
vegades 	 eis 

gja 	 timen a.ceosnstatat
arma

1- i . ahumes
(le curta edat — enat

la música amb amor autèntic, són en I tre i sis anys -- tots els alees
nombre ben inferior al que Barcelona . ven un repertori de canerau aab

tnació del tot atinada, ucase aspodria i hauria de donar.

	

El darrer concert de Blanca Selva	 jar, sense cralaneria i sense as,
	i Joan Massiä no ha desdit dels pee-	 jar les paraules. A aquesta te,

sents en interés. El programa era es- 1 veritable educad() musical nAi
	plendid, triat i ordenat en forma que	 clava. amb ,et ,ntusia,m e i..mt

	pa'esa tusa escrupolosa cura. Es un art	 pi-vía, la coneguda i excluía&

	

especial (le fea hels Programes . i	 tritt Na Pilar Rufa a 'a q a
	aquest art Blanca Selva el posseeix	 sempre agrait de deba.

admirablement.

t ua ,

Peono eue, tata el senyor Gas
Els antas mestres italians i Mili- el senyor Llongueres, saben que i

cesos hi estaven representats per Des- reig ésser cridat per la atusa-e
goga,Monteaes

	

planes, Rameau, Couperin, Veracini, 	 doctora Maria

per altra cosa sina perquè pea.Francour	 Nardini, i els romantics
per Chopin i Brahms.	 cap un estudi aprofundit del

	

En les obres per a violí i piano En	 com devia ésser l'educara') =wat
	Massiä ens fett admirar una vegada	 l'escota i quina mitjans i

	

Mé3 la seva técnica, d'una puresa i	 devien emprar-se per tal que
	precisió inatacables — d'una "veritat".	 educació fas feta efectiva Selle

deficiencia.

que jo llagues fet que la

fos odiosa a aquests quanta
i menys, encara, podia Cii i
testimoni del scnyor Alexandk
car si acuest senyor vol ensaca,
absoluta sinceritat, haura de tan
que quan ell entré a fer de di
de l'Escola Montessori, que el el

vareig actuar, si deixem de by.

Material per a escoles
Fins dijous que ve, dia 9 de l'ac-

tual, s'admetran proposicions en el
Negociat Municipal de Cultura, per
tal d'exeeutar diverses obres de coas-
trucci6 i pintura a les escoles muna
eipala i nacionals i per al subministre
de material escolar amb destinad()
a les escoles.

Els voltants de la nova
Casa de Correus

En el despatx de l'Alealdia ha estat
signada lacia administrativa del pa-
gament de lu finca número 39, del cae-
rer de Gignits, la qual Itaurä (frasee
enderrocada per a l'eaCampla de la
placa de darrera la nova Casa de
CONNSIts•

Donatiu als bombera .
A l'Alcalina iban rebut cent pes-

setes per a la Germandat del Cos
de Bombers, lliurades pel senyor
A. Bonnin, en agraiment als bons
serveis preseats per individus de l'es-
mcntat Cos en l'incendi ocorregut el
dia so, del passat mes, als magatzems
de mobles Hotel de Vendes, del Que-
rer de Tallers, 74, bis.

Ofertes
Fins el dia 18 de l'actual, al talg-

da, s'admetran en el Negociat Muni-
cipal d'Obres Públiques de la Secció
de Fornent, plecs de proposició per a
optar al coneurs relatiu a les obres de
construcció i collocació de reixes en
els desguassos dels patis interiors,
així cota formada) de sifons de fa-
brica de rajoles, del mercas de Sant
Antoni, sota el pressupost de pesse-
tes 14.940 . 20. Fins a la dita data es
trobaran de manifest en l'esmentat
Negociat els detalls.

Durant el termini de vuit dies s'ad-
metran en .1 Negociat Municipal d'O-
bres Públieues de la Secció d'Eixam-
pla notes ae preu per a la provisiö
de diversos in/presos, destinats a la
dita secció i d'acord anal) les dades
obrants en l'esmentat Negociat.

Vocal de torn a la Junta
de Museus.

Durant k. present setmana, corres-
pon exercir les funcions de vocal de
toril de la Junta de Museus, al vocal
de la dita Junta doctor Antoni Ru-
bió i Lluch.

La contribució de mi-
nores als propietaris de.1
carrer de Balmes

Pel Tribunal del Contencioso-Admi-
nistratiu Provincial, ha estas admesa
en ambdós electes, l'apeHació interpo-
sada contra la sentencia (le 18 de ge-
ner darrer, per la qual es declara la
incompetencia de l'expressat Tribunal,
per a entendre en el recurs contra l'a-
cord relatiu a la disposició de la con-
tribució de minores als propietaris
afectats per les obres del ferrocarril.

El Tribunal Supermo haurà de resol-
dre ara aquesta qüestió incidental, a
fi que es decideixi si l'oposició a Les-
mentat arbitri municipal sala de tra-
mitar per la via contenciosa o per l'ad-
ministrativa.

Un revisor cau del tren i es
mata, a la vora de Perpinyà

Un revisor del tren que arriba a Per-
pinyà a les tres i deu minuts, feia la
reviste) de ballets, passant d'un vaga a
labre per la part exterior dels cotxes,
quan en una corba de la vA, i anant el
comboi a tota marxa, el revisor bou
Maneas a la via, amb tan mala fortu-
na, que morí a l'acre. El tren va parar
í el sea cadáver fou recollit i trasto.-
dat a Perpinyä.

L'ENSENY AMENT

LES AUTORITATS
A LA UNIVERSITAT

Alar mati visitaren la Universa
tat : el capa.) general, l'alcalde, el se-
nyor Milà i Campa el delegat gover-
natiu senyor Martí i el comte de Fl-
gols, els quals, acompanyats pel rec-
tor doctor Diez, vicc-rector, director
(le l'Institut i diversos catedra-tics,
anaren seguint les diverses depen-
dències que enclou

Visitaren també l'Institut de Se-
gana Ensenyança i l'Escola d'Arqui-
teches. Els causä mala impressiö la
primera d'aquestes dues institucions.

Aquesta visita ha estat feta a re-
queriment del rector de la Universi-
tat.

l'Institut foren obsequiats amb
tal lonx.

DELS EXAMENS
UNIVERSITARIS

Dintre aquesta setmana tindran lloc
els examen, de batxillerat universitari
(le les dues secciona. i amb aquest
motiu es recorda la darrera R. O. en
la qual s'esmenta que no podran ésser
preguntats els alumnes que tinguin
aprovades assignatures segons el pla
antic.

EL QUE DIU EL. GOVERNADOR
Ahir al migdia, en rebre el governa-

dor els periodistes, manifestà que
VA restablert la norrnalitat a la a-
pital i a la -provincia, i que solament a
Mataró en alguna fabrica on es va

treballar la setmana passada, ahir alta-
virus declarat en vaga, pena creia que'
atad rcpren frien el treball.

vespre el governador va die que
el Govern mantenia en tota ra seva in-
tegritat el Reial Decret de les utilitats,
i que un cop normalitzat el conflicte
estudiara les peticiona cite se li facin
i cercará—si la troba—una saludó.

UNA REUNIO A SABADELL
La Cambra de Majordoms i Contra-

mestres de l'Art Textil, de Sabadell,
va reunir-se dissabte a la vetlla i va
acordar, per unanimitat. reprendre el
treball alma- dilluns.

L'ASSEMBLEA DEL CINEMA
MUNTANVA

Datimenge set tenle !loe la reunió
convocada al cinema Muntanya mas
obrers de l'aigua, per a parlar de del-
xar córrer la vaga i reprendre el tre-
ball.

La "Floja Oficial" d'abir dóna
cottupte de la reunió alai:

"El presidente sefior Guardiola hizo
uso de la palabra, exponiendo el 1110-
vimiento d.: estos días, "
vertiente dar por terminado el paro y
reanudar el trabajo."

Despees (le fer ús de la paraula jo-

sep Salva, del ram de l'aigua; Manuel
Pitarla, de l'art fabril, Gonçal Soler
i Josep Nin, i manifestar que les ges-
tions totes salan portat a cap d'acord
amb el contramaestres de El Radium, es
va acordar reprendre el treball alar di-
lluns, donant per acahat l'acte.

ALLIBÉRAMENTS
La matinada del diumenge foren alli-

berats 7 contramaestres i 13 obrers, de-
tinguts els dies de la vaga. 'nimbé fou
alliberat Gonçal García, president de
la Unid de Xafers.

•••-•a•-•••n••

Diaconat: reverend Josep Basen.
Sana López, diocesà.

Subsdiaeonat: reverend Fr. Ga-
briel Maria tosta Dosi, cartoixi.

VISITA A LA CATEDRAL.
DE VICH

PER A DIUMENGE VINENT
DIA 12

La Lliga Espiritual de la liare'
de Deu de Montserrat invita els
setts amics a una visita collectiva a
la Catedral de Vich, per tal de con-
templar la seva decoradas magnífica
i retre honoranea a la mernória del
set: fundador i patriarca en el seu
sepulcre. En acomplir-se els vint-
i-einc anys de la sera instituciaa
Montserrat bou el lloc sagrat per a
fer la nostra commemoració pia. Ara
la visita a la Seu dels nostre rnäxim
Doctor renovellarà el record del sen
guiatge, i en la intimitat de les nos-
tres pregäries entorn del sett sepul-
cre gloriós reviurem la claror mont-
serratina d'aquella testa magna.

Hi ha un corrent misteriós que
Higa i ennolsleix les grane gestes es-
pirituals. La decorada excepcional
(le la Catedral (le Vid/ no es pas so-
lament una glaria del nostre art
contemporani; e també una floració
póstuma del tnetratge d'aquel' mi-
ga. Orientador (le la nostra cristia-
nitat. La Set' (le Vicia centre amo-
ras (le tes tradiciona pairals, revivint
a Ripoll i en el Museu bisbal, fou
per al bisbe Torres la catedra del
nostre espiritualisme actualíssim; i
ara, exornada opulentament per la
alfa d'un artista, que el Mestre a-
llanarla amb la seva visa) teológica,
ens apar com un sitnbol complet de
les gratis eficàcies que en tots els
ordres duu a la nostra cultura el
seny de l'Esgléaia, conservadora i
impulsadora de tot el nostre patri-
moni ideal.

En portar-In els seus amics, la
Lliga Espiritual voldria datlar el
place dels ulls, contempladors d'un
art magnífic. amb el goig de l'espe-
rit que es referma en la confessió
viva de la nostra tradició i en el
fi del scguiment del seo Orientador i
Patriarca, que ens ha ensenyat tots
els camins.	 •

I.es inscripcions es fan al local
social (Rivadenassra, 4, principal),
des (le dos quarts de vuit a les nota
del vespre, i C5 11Mra el programa
corresponent.

Ila marxat cap a Roma el reve-
rendissim P. Lluís Tallada, superior
de la Congregada) (le Fills de la Sa-
grada Familia, per assumptes del
seu Institut.

L'X I Exposició - Concurs
de Canaricultura

LA NOSICA

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE

LA MUSICA
ALADAR RACZ

Recital de chnbalum
Els Annes de la Música presentaren

divendres passat als socia de l'entitat
tun artista extraordinari: Aladar Racz,
concertista ee• cimbalum.

Aquest instrurnent, desconegut aquí,

és un instrument popular a Hongria.
Fins fa poc temps ha estat només, ar-
tísticament, un element de les orques- I
tres tziganes. Aval. pera, alguns ar-
tistes notables l'han portat amb exit
a les sales de concerts, i la seva reve-

lada, ha tingut un ¿axil ressonant. Un

d'aquests artistes és Aladar Ruz, que

es feu csco'tar en el concert esmentat.
L'instrument recorda per la seva

forma els antics instruments de teclat.
No té. pena, teclat. Les cordes metal-

lieues catan al descobert i l'executant
ha de percudir-les amb unes varetes
que tenen un extrem recobert de llana,
en praporció dosificada segons la qua-
litat del so que C3 vol produir. Les
cordes estan ordenades d'una manera
desconcertant. Les primeres segueixen
la progresar) de l'esca'a cromática.
Aque sta escala s'interromp, pecó, a un
unnment donat, i l'instrumentista ha de
cercar els sons saltant per dannint (l'un
curias labcrinte. Alai> i la Manera de
produir el sa suposen dificulta ra- infi-
lates, que descoratjarien el mis ardit
(lela nostres música. L'instrument, en
canvi, dóna un rendiment conmensa-
dnr. Un bon executant en tren soso-
ritats i matisos d'una expre s sia caqui-
sida. Si alguna vegada té sentí! just
la frase que hem vist tan prodigada
—l'artista lela parlar l'instrument—,
si mai pndent aplicar-la amb propietat,
es ara.

Aladar Racz és tun artista d'un re-
finament i unes eualitats excepcionals.
El programa que ens féu escoltar en-
ten ia nombroses composicions de ca-
riteter popular. L'expres sia intensa
ami) qua ens les feu arribar, impres-
sauna savament tot l'auditori, i el seu
exit Col/ complet i entusiàstic.

Abans de començar n, tercera part,
fingiré la gentilesa d'explicar suma-
riament les caracteristiques ile l'ins-
trument i de la seva técnica. 1, aca-
bat el concert, aquesta explicació, ame-
nazada amb la interpretada de diver-
ses obres, es perllang-a encara beala
carona, arnh un pur !sois' dc tots els
que lti assistlem.

Ens plaum la molt de tornar a acure
aviat entre nosaltres aquest exquisit
artista rime ens deixa el mis excellent
record.

B. S.

SALA PARES
Blanca Selva i Joan Massiä

Divendres passat tingué Iloc a la
Sala Pares la tercera sessió de la se-
rie que aquest curs donen els dos emi-
nents artistes nostres, continuad() de

LA CULTURA

CONFERENCIA D'EN VALLS I
TABERNER SOBRE "ELS FO-
NAMENTS DEL DRET CATALA
APITIC", A L'A'TENEU BAR3E-
 . LONES

Avui, dimatis. a lea deu del
vespre, lindra pfecte a l'Ateneu
Barcelonès la tercera conferen-
cia del nicle organitzat per la
Secció de Ciències Morals i Po-

litiquea de la dita cntitat, dis-
sCrlah1 Eì Ferran Valls i Ta-
berner sobre el tema: "Ets ele-
Inents fonamentals del tirct en-
hila antic".

CONFERENCIA
SOBRE HOMEOPATIA

Atan. difam • ls. a les den de
la vetlla, a restal ge de l'Aea-
deuda Medieo-Homeopatica de
Barcelona, carrer de la Palla,
núm. 8, pral.. el metge
pat a En Miquel Balari donara
la segona lliçó del curset ele-
mental erliomeopatia, sota Fa-
nitneiatls : "Principis foname n -

tals de — a 1,1c4
dels semblants" •

...S pública
CONFERENCIA SOBRETEATRE

A l'Abur:ea Enc;riopialie P“-

pti .lar avni. di1111111 e, a les deu

g te la MI, n Ionala En Josep Tor-
res Trilló la primera de les se-

CC anunciades conferisnci es so-
bre "Teatre"
8E8810 CIENTIFICA DEL COS
FACULTATIU DELS HOSPI-
TALS' DE LA SANTA CREU I

SANT PAU
El Cos FaciiltaliU deis Hos-

pitale de la Santa Gres' i Sant
Pula' celebrara sessió científica
Pública el propvinent dijous,
dia 0 a les set en punt de la
vetlia, en la qual es discutiran
les >següents comunicacions:

Doctors Erancesc Esquerdo
i Guilera.—Resultate oblinguta
per la Radiuniterapia en alguus

casos de I.eueirmia mieloide.
..Doctor J. Trenchs.—Tracta

-ment dc les fractures per mitjit
dels embenats de gula. . ',roce-
dirnent Raventós.

Doctors Ribass i i
J. M. Vilardell.—Cinc casos de
transfusid de sang de raniinal
a rhome.

COAFERENCIA
DEL PRO7ESS0 R LATCHAM
Dernü, ul local de la Fa-dora-

rla, d'Estudiants, Itivadeneyra,
número 4, el Juvc professor
xilè Ricard Lateham, que 1 an-
tes simpaties ha sabut captar-
se en el poc temps que viti en-
tre nosaltres, donara una con-
ferencia sobre: "La doctrina de
Menroe i la política deis Eslats
Units a l'Amèrica del Sud".

L'actualitat del tenia. i la
competencia del confereneiant,
justifica Fintaras que l'anunel
de la conferen c ia ha n Iespertat.

ELS CURSOS
DEL CENTRE EXÜHRSIONISTA

DE CATALUNYA
Al Centre Excursionista de

Catalunya denla, dimecres, a
fes • set de la tarda, el senyor
Gomal de Reparaz (fill) do-
nara una conferencia sota el
tema: "Com es fa una enquesta
geografica".

En la impossibilitat d'avisar
lotes les cnt itats adlierides a la
Cetnissid de coordinació de tre-
halls excursionistes de l'esmen-
lat Centre, poden n lunar-se per
invitades per milja d'aquesta
nota.

Al mateix Cnill re, a dos quarts
tI viiit de la tarda, el profes-
sor senyor Narcis Bucabado
donara la lIiuó de Geografia
Física del curset d'iniciació
geografica que •U al sen car-
re.!.

Impressió
Diumenge al mata i amb una con-

currencia extraordinaria, donades les
reduides dimensions (lel lloc—el vi-
ver de plantes del Parc de la Ciu-
tadella—tingué lloc l'obertura de
l'XI Exposició-Concurs Nacional de
Canaricultura, organitzada, com ca-
da any, pel henemerit Foment de la
Cria del Canari.

Ilagnerem d'esperar que el públic
s'aclaris una mica per a poder-hi
penetrar públic i fotògrafs, ja que
l'assistencia de les autoritats havia
convocat aquests darrers en gran
abundancia. En uns prestatges al
Ilarg de les vidrieres que formen
les parets hi havia les sables, tote;
iguals. Cf/ fileres, gábies modestes,
perque no enlluernessin el jurat, ja
que del que es tractava era del ca-
nari i n 0. pas de la presa. Hi havia
els canaris niel país, els tan reno-
menats canaria de Vicia la ciutat ce-
lebre tambe per les llonganisses, les
pintures d'En. Sees i els pans de
pessic; canaris que, encara que si-
guin fets a casa, I satis de dir que
san els que ens agraden més, per
tan polits, fins i llisos. Hi havia
despres els calmaras holandesas, dits
tlautes, fets d'un grapas de plomes
lligades sense ordre m'ab un fil. un
cap com mi pinyol de cirera i dines
potes (le cigonya (pera el pinyol o
pinyols millors són els que porten a
la gola); i despees hi 'lavar els bar-
rejats. entre els quals en veiérem
d'entravessats de tota mena d'ani-
mal. N'hi havia un (le negre magni-
tic i uns altres d'un color com de
taronja, meravellosns. Quilla a co-
lor, ens sembla que triaríem els bar-
rejats, perquè sún els que semblen
mes ocells de carn i plomes. De
tant en tant, en mig de les plantes
mes o menys rares—sobretot per la
quantitat—algun canari aillusionava
i iii feia una refilada; pesó el que
llem de remarcar és la modestia ami>
que les admirables bestioles osten-
taven els ristols indicadors dele pre-
mis. No alai propietaris pre-
miats, que no (halen rètol, pera seas
coneixia d'una hora limase

En una tauleta aciertan exposats
els premsis. Profusa) de niedalles i
objectes d'art i particularment gà-
bies luxoses, present tuna (l'elles,
daurada, «tel governador civil. Futre
ele objectes d'art ii i liana una figu-
ra molt ferrenya de pasta, una mena
de cendrcr de porcellana amb uns
colonus i alares diverses joies. Al
costat de la taula hi havia una gà-
bia model per a la cría, ami) tot
l'aspecte d'un xalet i totes les co-
moditats de la higiene moderna per
a canaris.

Hoste inseparable de la llar, de
la qual fins a la invasió de la radio
havia estat l'únic productor auto-
màtic alartnonia (musical), el ca-
nari rebé durant tot el dia nombro-
sissimes visites en les quals hi ha-
vis un predomini extraordinati de
senyores i senyoretes que, o Isé ana-
ven a fer una estona de companyia
a Ilur artista preferit, o a envejar
"el groc ocell" de la vana, que po-
deis estar segurs que guanyà premi.

Fs

Diu un collega que podria ésser que

aviat funciones un nou exprés de luxe
entre Barcelona i Madrid, el qual sor-
tiria a les deu de la vetlla i 'arribaría
a la mateixa hora que el de les vuit.

No parará gaire a cap estació, i
únicament portaría "sleeping-dir".

EL GOVERN CIVIL

DETENCIONS
La policia ha practicat les següents

detencions:
Els menars Serení García Checa,

Antoni Riera Puertas, Francesc Corral
Boix i Miguel Cervera Gallarda, es-
capats de llar casa da Valencia, i Ma-
ximi Rabel Alvarez, Peris, reclamat
per la justicia.

LA GRAN CREU DEL MERIT
CIVIL

El Senyor Milans del Bosch ha ma-
nifestat a la Premsa, que el Govern
ha concedit amb data del 27 del mes
passat, la Gran Cren (lel Mera civil,

que no Ito havat valuunt dir [Mana
perqst lii havia la vaga, la (mal, cona
que ara ha entrat co casal de solució,
no és motiu perque ho segueixi tenint
an.agat. El governador rep felicita-
cions.

El eurs de la vaga

El rector de Calda mor sob-
tadament en acabar l'Ofici

El dia de la Candelera, en acabar
10 bici, durant el qual havia estat can-
tant en el cor, morí sobtadamcnt el
rector de Calella, reverend Pere Xi-
ira, essent recollit per les persones
que en aquella insuments es trobaven
en el temple. La nova de la seca mort
s'escamà ràpidament pel poble, cau-
sant la trista impressió que és de su-
posar.

El cadáver fou dipositat en la nia-
teixa casa rectora!, cnnvertida en ca-
pella ardent, i foren en gran nombre
els feligreses que iii desfaaren.

L'acte de l'enterrament constituí una
gran manifestad() (le dol a la qual
sla associà tata la chitar, que ha sea-
ih vivament el traspàs del seu rector.

alossen Pere "Cifra exercia digna-
ment el sea carne das del nuca de no-
vembre de 1924, havent-se quanyat l'es-
timada, de tots els seus feligresos.

LA VIDA RELIGIOSA

Santa d'asna. — Sala Romuald,
abat i fundador deis monjos Camal-
dulencs; Sant Ricard, rei d'Angla-
terca, i Santa Juliana, vidria.

Quaranta hoces. — Església par-
roquial miel Canne, de les vuit del
mati a lea sis de la tarda.

Comuna', reparadora. — Església
del BONSUCCéS.

Cort de Maria. — Nostra Dona de
la Font de la Salut, a les Minimes
o al Sant Espera.

Vetlles en sufragi de les ànimes
del Purgatori. — Torn dels Dolors
de Maria.

EL SANT RECER
PER A SACERDOTS

Dilaceres, a les cinc de la tarda, se
celebrará el sant rece/ setmanal per
a sacerdots, a l'església de Sant Fe-
lip Neri, i dijous, a la mateixa hora,
s'efectuarà al Sentinari Conciliar.

ORDES MAJORS
El- senyor hisbe, abans d'alar, a

la capella pública del seu palau, con-
ferí ordes sagrades, promovent els
senyors següents:

Presbiterats reverend Fr. Armen-
gol de Sarriä, caputxi.

* EJ darrer número d'Oc, de Tu-
losa (I de febrer de 1928), cante alt

anide de J. M. Ximenez-Fayns sobre
la renaixença valenciana i un de loan

Moral sobre Canta percha, de J. S.
POPIS. A la secció "Els Llibres“, J. I'.
Regia puna de El dolç repas, de Joan
Arria ama molla de simpatia i repro-
durix d'aquest poeta Sensació de fe-
hrer. .1 Informacions occitanes aquest
número d'Oc publica notes sobre l'Al-
ve'reria, Catalunya (amb i Ba-
leara). Gascunra, Llenguadoc, 'deliren
i Provença. A la Revista de la Premsa
fa uns comentada adcquats sobre Pe-
volueia provençal, sobre Liras Roquier
i sobre Honori Dambielle. A Memen-
to bibliogràfic recensiona diaris i revis-
tes Catalunya (amb
ValMcia, Rosselló i Baleara), Gases-
nya-Qüiena-Ourrei, Llernesi-Perigord
i Provença-Niça-Comtat-Dalfina. De
Catahruya esmenta: Aires (le la Con-
ca, L'Avi ahume, Cultura valenciana,
Ciencia, L'Eveil Catalan, Gaseta 'Je
Vila f sanca, Ressorgiment. Palde Nota
Revista de Catalunya. Trulla de Isletres
Valencianes. La Tramuntana, Vida
Lleidatana, LA PUBLICITAT i La
Ven de Catalunya.

Adreça d'Oc per als editora que vul-
guin establir el canvi de Miss

amb aquesta rez •ista: Villa Pey-
rat, chemin de l'Espinet, Toulouse
(Haute-Garonne), France.

* A Fiera Letteraria (Mil& 5 de
gener de 1928), Giaconio Prampolini
parla, ami, clegi. del darrer número se-
mestral de La Revista. que dirigei.r
Ltircz-Picó, i fa una referäucia espe-

cial a la lírica catalana representada
per la poetessa Anua 31aria de Suave-
dra amb el sea poema El cor capan-
tadís.

* E/ Butlletí de la Societat Ar-
queolagica. de Palma (gener de 1928),
continua la publicaciú deis Dos ser-
mons Italiana asedas. de Costa i
bero. Conté tamb,, notes per a la bis-
tirria d'Alaró i d'Artä, cl Dietari-d'un
ciutadä de Mallorca (confin:Jactó), la
Rúbrica de lletres comunes i altres do-

cumente d'i naeräs histdrie.
* .4 Les Nouvelles Litteraires,

A. Falgairalle publica unes notes sobre

Mercal Olizar, 1.luiiom Decís (Versos
per a caneons), Cristrifor de Denuierec,
Lóhez-Pid; (L'oci de la paraula),
crente de Gtiell. Liras Caprlerila (An-

gel Samblancat), Gibcrt-.3firet, Antoni
Gaudí, Salvador Percarnau (Ritmes
sentimentals), loan Sacan:aria (Una

vida en doina), Verdagucr i les recia-

ter aL'Arnic de les Arts i ,Vida Lleidata	 -

també, que avuti . cal cotitzar molt
i les seres excepciona l s qualitats

d'interpret profund. parierte.
Blanca Selva al piano es propasa

una prova ben rigurosa, eue no veu-

eiern realitzar amb exit a molts d'ar-
tistes. En el programa figuraven la
"Sisena ordre", de Couperin i dos I bar-hi qua l . és el concepte "Fa
"Nocturns" de Chopin. De Couperin a musical" i per tot quant E deia
Chopin, cal remarcar-ho be. Per a do-
nar aquest salt perillós, sense solde
accidenta sens lbles, és indispensable te-
oir una serenitat i un aplom prodigio-
sea, justificats amb altres qualitats que
seria llarg de definir. De les versions
deis dos mestres esmentats, que la gran També sap aquest senyor que sa
artista ens oferi, no sabríem quina el primer 4..ti va pensar en don:
triar per mis perfecta i acabada. dicions de música als escalan

La interpretació de la "Sonata" de sense distinció d'edab car a les
Brahms pels dos concertistes, fou tata-
be magistral; i els comentaris de la
Selva, lúcida sempre i plens de subs-
tancia, en 'referir-se a aquest' mestre
alemany que ha estat discuta sempre
amb passió des de dos extrema, foren
d'una itnpressionant justesa i d'una
ponderadas ben intelligent.

L'auditori, cue seguí amb interés gnu, per 91 de conixer ruin
isempre creixent la tasca dels dos ar- les mpressions eue els escotan t

listes, els ovaciona tota la vetllada
bien i mana efectes se'n derivases

Iumh escalf i ata un gran afecte. és prou conegut del senyor

Tant el senyor Cali com el
Llong,ueres, coneixen prou be el:.
tat d'aquest estudia cae fea pula
els %adunes 55, 56, 57 i 58 de.
(tenis d'Estudi" (any 1923). Alli.
hom cui ha vulgui coneixer , pa

ricos devien assistir-hi des de

petit fins el més gran. A I Escoa
donaren interessants sessions de
violi, cant, guitarra, violoncel,
aquestes audicions selectes, mala
tes. en les hores de classe, ja ea
al piano obres Je Bach. Pat.
Mozart, Mendelssohn, adata de

la
a

ressants, car a Pany següent
cui va provar d'organitzar-ne
a les Escoles de Mar, de l'Ajav
de la nostra ciatat.

Aquests fets aún coneguts ce

aquells que tenieu relació ambl
i en poden donar tota mena de
a mes del digne professúrat
rend Higini Angles el doctor.
Baffle, Perca que prengneren pan
uva en l'organització de tetes
xes sessions, i la pròpia dactsea
tessori, qui havra assistit, plata [

L'Associació d'Amics de la Música res, a algunes de les dites sessiccs
celebrara avu i, atmarts, el dese con-
cert del present caes. En aquest con-
cert es farä sentir per primera vega-
da a Barcelona un eminent artista del
violoncel, el concertista Gregori Pía-
tigorsky, el qua!, tnalgrat de la seva
jovenesa (nasque a Ekaterinoslaw
(Rússia) el 20e (l'abril de 19°3), és
reputat per la critica europea cota un
deis més grans artistes de la jove
generació. El programa que execnta-
rá, que pot qyalificar-se sense cap exa-
geració d'extraordinari, tala per la
magnitud de les obres com per la se-
riositat de la seca composició, serà el
següent; "Sonata en la major", de
lasccherini; "Suite en do major", de

sicals, manifestant-se'n merara
extraordinàriament enternida
re el sincer entusiasme anal (ni
dien aquella famosos nena i ten
manant que fossin bisades le
que Inés els hi havien agradar.

Així i d'aquesta mena tau 4
actuació a l'Escora mentre aran
plegant-se l'estudi que elMeie
carregat.

Em s.embla que en el propi
de conservació del senyesUciufl
havia d'haver-hi una elemental

dencia i una gran precaució a te
citar cap discussia a l'ent rum

"Educada) musical", ni rIcurs e

J. S. Bach; "Tocata", de Frescobal-	 fer cap allusiö a la meva
di-Cassadó. i "Conecta", de Schumann,	 l'Escora; hacia de tenir acuesta
Acompanyarà el violoncellista el pia-	 cairel() penuria fa més de viat
nista, també rus, hales Rensin,	 ell est actuant dient-nos sue fa '1

caci<3 musical" i, malgrat tanta
des esmerçades. no ha arrbat.b
donar una simple imitaaa
magnífica organització
sical que al Pattu de la :‘,"•,,ca

ensenyar el rnestre Ma: • P311

amb els nois i noies de
l'Arene(' d'Igualada.

La realitat evident. IT''•

l'Estola, a que N'U meter •	 &'d
Islongueres. realitat ene • Heii f.1
drä amagar ni escamnte u . 0 1
cl tempa que jo vareig -
els escolars — menys eas
Coral és lògic.—solfejavee i oel
amb acurade afinació i Y time

veu perque se'ls educan. seis
gima deficiencies, se'ls f a reag

exereicis expresaos per a ells.
cantaren no se'ls deixava crasa
preguntar ul senyor Lloseuereur
sota cl set/ meso-atar.
aixi mateix un ben repertosi
amas que fatal possible una sei
la qua/ la part musical pugui
meta lunar a carece d'alumne'
passin dels den a enze anys.
jo Id era.

Resposta

al sen y or Joan honeueres

nn••n••••n• n•••18•••n•••••11.n• • n•••n•n••

Digné el senyor Llongueres, segons
la conversa transcrita per N'Angel
Ferran a LA PUBLICITAT de 3 1

de gencr rampassat. en que segueix:
"Entre els casos de temperaments

refractaris he de citar-vos-en un de
curiós. Uns guatas alumnes de l'Esco-
la Blanquerna havien segurament pan-
sal anteriorment per un mestre de mú-
sica ene els l'havia feta odiosa (qües-
tió de procediment). No podien sentir-
ne parlar. L'Alexandre Gali m'expli-
ca's el ca'."

Així va expressar-se el senyor Llon-
gueres al enyor Ferran.

En Ilegir-ho ni vareig indignar-me,
ras no valia a pena. pese) si vareih que-
dar admirat que el senyor I.1ongueres
llagues fet semblant manifestada, mal-
grat haver la posada en beca del se-
nyor Alexaadre Gala

He esperas uns dies per acure si ve-
nia alguna rectificada) de concepte; no
havent, persa estat atad. crec que tate
un dret i fins una obligad() a reelija
cae el concepte molest (ale apareix en
l'esmentada conversa, ami) les segfients
manifestacions:

Aquestre maestre de masica que ha-
vis tingut la rara virtut de fer-la odio-
Sa a mar ,suants ahumes, no a tras,
aeuest mestre soc jo; el senyor Llon-
cueree podía dir-lio senee entrehanc i
annmenar-me amh totes les lletres dele
mesa nona i cognom. Co que trola, que
no podia die i devia haver-se cal'at,
són les paratules darrcres, en les quals
s'hi veu una insidia, o signi afirmar

NnTF	 onmnsEs	 res, tan conegut, que una d'

	RE aITAL D'ARPA .	
sessions corregue a carece de
mul'er, qui vingué it l'Escota

	Diurnenge, a la tarda, tingué lloc, a	 als infants un bell enfila:: de
l'Asil de Sant Rafel, de Les Corta un • acompanyant-la al piano el san

	

recital d'arpa a careen de la nena Rosa	 nyor Llonguares.
Balcells, filia del mestre compositor i

	

director de l'Orle() Gracienc, En Joan	
• uestes sessions musical; 1

La jove artista dedica a la comuna
tat i asilades un interessant programa,
que executä ami) una netedat 1 expres-
si() ben remarcables, i llagué de repe-
tir "Arpe Enlienne", de Godefroid. a
precs de n'editora

Cal felicitar la notable arpista que
en tan poc temps ha sahst confirmar
els bons auguris que les seves prime-
res manifestacions ens feren fer.
ASSOCIACIO D'AMICS DE LA

MUSICA

ment havien de resultar-1: iota

ea ata.:


