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SETMANAL 

A honor í Anlreo Damesón 
Diumenge es celebrà, a La Garriga, l'a

nunciat homenatge popular al notable 
dibuixant Andreu Damesón, a m b motiu 
d'haver estat nomenat fill predilecte d'a
quella població aquest nostre estimat 
amic. 

L'homenatge, consistent eu un vi d 'ho
nor, es celebrà a la sala del Cèntric Club. 
Fou un acte senzill i simpàtic de debò, al 
qual hi fou present «tot La Garriga» i 
també no pocs amics dels pobles dels va-
rals: de Cardedeu, de Caldes, de L'Amet
lla, de Mollet... De Granollers hi anàrem, 
joiosos i satisfets, en representació de L A 
GRALLA, i el novell confrare «L'Esquellot» 
hi era representat pel seu director, En 
.losep Escobar. 

Donà el major prestigi i significació a 
la festa a honor del llorejat artista, el 
President de Catalunya, senyor Francesc 
Macià, qui ocupà la presidència, junt 
amb En Damesón i el seu fillet i l'Alcalde 
i altres autoritats de La Garriga. 

A la sala, i distribuïts en tres llargues 
taules, hi havia uns tres cents comensals, 
representació genuïna de tots els esta
ments de la vila. Un estol de noies en-
ciseres, que oferiren ramells de flors al 
senyor Macià i a Andreu Damesón, con
tribuïren a fer més bella la festa. 

Foren llegides gran nombre d 'adhe
sions: del President del Par lament de Ca
talunya, senyor Companys; del conseller 
de Cultura, senyor Gassol, i d'altres per
sonalitats, així com de totes les societats 
i organismes de La Garriga, i t ambé una 
poesia del poeta Salvador Perarnau, que 
publiquem en aquesta mateixa plana. 

Féu ofrena de l'acte, en un bell parla
ment molt aplaudit, altre amic nostre i 
collaborador. En Josep Figueres, i parlà 
en elogi de l 'homenatjat l 'ex-diputat de 
la Generalitat, senyor Pujol i Font. 

L'alcalde, En Lluís Vinyes, féu ofrena 
a Damesón d'artístic pergamí, en el qual 
és transcrit l'acord d'aquell Ajuntament 
nomenant-lo fill predilecte. 

Seguidament parlà el President de Ca
talunya, qui expressà la joia que sentia 
de poguer assistir a l 'homenatge i féu un 
càlid elogi de l'artista català que de mo-
liest treballador manual que era, per la 
seva intuïció i el seu propi esforç ha acon
seguit excel'lir en una competició inter
nacional artística efectuada a Nova York. 

Andreu Damesón agraí, amb paraules 
senzilles i justes, les proves d'afecte que 
li eren tributades i tingué uns mots de 
profund agraïment pels senyors Barangé 

i Arrau, del Cèntric Club, que junt amb 
altres bons compatricis, facilitaren els 
seus primers estudis a París. També tin
gué un amical record, que agraïm since
rament, pels qui fem L A GRALLA, on tos-
temps Damesón ha trobat, si res més no, 
la cordialitat i l 'encoratjament que es 
mereix pel seu talent i pel seu afany 
d'excel·lir, tant com per la seva modèstia 
i gran bondat. 

L'acte acabà prop de la una de la tar
da. 

Al gran art ista i amic 
Andreu Damesón 

a m b m o t i u de l 'homenatge q u e li tri
buta La Garriga, el s e u p o b l e natal 

Buscares llum a l'altra banda 
del mar, in<juiet com un guerrer, 
i n 'has portat una éarlanda 
àé llum^, de roses i llorer. 

Duies al pit una embranzida 
desafiant els horitzons 
i Kas captivat tota la vida 
del joc de ratlles dels dos móns. 

Has fet una excel·lència rara 
del teu dibuix viu i atrevit, 
que, més ç[ue dibuixar la cara, 
fa sortir en ratlles l'esperit. 

I duies sempre, en ton viatge, 
la nostra terra cor endins, 
que t'infondia nou coratge 
per fressejar tots els camins. 

Has penetrat la pregonesa 
de cap a cap de l'Oceà 
i del llit d'aigües has apresa 
la gran virtut de penetrà. 

I ara, si enfonses la mirada 
damunt un rostre somrient, 
saps traspassar la carn rosada 
i arribar al cor del pensament. 

La teva ratlla r iu i plora 
i té un ressò profund, humà; 
tot Catalunya surt enfora 
pels ulls d'aquell teu Macià... 

Avant , amic! Avui ton poble 
t'ofrena un altre ram de llor 
i jo m'ajunto el seu gest noble 
i en cada vers aboco el cor 

que admira l'excel·lència rara 
del teu dibuix viu i atrevit 
que, més que dibuixar la cara, 
fa sortir en ratlles l'esperit. 

SALVADOR P E R A R N A U 

Noticiari 
P u b l i c a c i o n s r e b u d e s 

Havem rebut el primer número del nou pe
riòdic local «L'EsquelIol», que començà a 
publicar-se diumenge passal i que ha obtin
gui falaguer acolliment. La nova publicació 
és escrita en un lo d'humorisme que vol
dríem i desitgem de debò que sàpiga man
tenir. 

Ens plau de correspondre a la quàdruple 
salutació que humorísticament adreça al nos
tre periòdic, i l'estimem en el seu sentit ami
cal més estricte, ja que la majoria dels que 
avui formen la redacció de «L'Esquellot» els 
considerem com els nostres millors com
panys. 

~També hem rebut el primer número del 
periòdic quinzenal «El Congost», que, com 
dèiem en nostre darrer número, ha començat 
a publicar-se a La Garriga. 

Ens plau de deixar establert el canvi amb 
ambdues publicacions, a les quals desitgem 
forces èxits i pocs entrebancs en el camí di
fícil del periodisme. 

Mobilització de m ú s i c s 
Tal com cada any, les vacances de qua

resma han produït general mobilització dels 
míisics granollerins, finida ja la temporada 
amb les passades festes de Carnaval. 

Ha quedat definitivament constituïda la no
va orquestra, orquestra-cobla i orquestra-
jazz «Pla-Pey», la qual és formada pels se
güents elements: 

Joaquim Pla, Josep Riera, Enric Pey, Joan 
Gómez, Lluís Pey, Jaume Estapé, Joan Mu-
let, Vi'clor Pey, Pere Camps, Amador Garrell 
i Marian Bufia. 

Per efecte de la constitució de la nova or
questra Pla-Pey, el professor de clarinet Joa
quim Pla ha deixat de figurar en l'orquestra 
La Catalònia, però no sabem encara qui el 
substituirà. 

Així mateix, el jove violinista Jaume Esta
pé ha deixat els seus companys de l'orques-
trina Wernet, havent-lo subslilu'ii En Jaume 
Cunill. 

La baixa dels professors Mulet i Bufia de 
l'orquestra cobla Vilaró, ha estat compensa
da amb l'ingrés en aquesta dels joves pro
fessors de trompeta i trombó, Josep Sabates 
i Josep Mauri. I figura també a la cobla Vila
ró, com trompeta, En Josep Pineda. 

L'orquestra Unió Arti'stica ha sofert canvis 
també. El seu director En Miquel Vicens ha 
estat substituït per En Joan Coll, fins ara vio
lí solista de la mateixa orquestra, i al lloc 
d'aquest ha ingressat En Andreu Maranges. 
També forma a l'Artística el professor de 
trompeta Darwin Jané. 

Tenim entès encara que En Miquel Vicenta 
figurarà en l'orqueslrina The New Broadway 
i per tant que hi haurà altres canvis en a-
questa mobilització de músics. 
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