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Grup d'executants. 

CONCERT DE FINAL DE CURS 
A L'ESCOLA D'ARTS i OFICIS 

La clausura del curs aclual a l'Escola d'Aris i Oficis fou un veritable 
aconleixement. El concert a càrrec dels professors de la mateixa i dels alumnes 
que hi han rebut la seva educació musical va ésser interessantíssim ja que si per 
una part el públic va poder apreciar la gran vàlua del professorat com a execulanls 
de primeríssima categoria, va percalar-se de què, també eren uns meslres 
excel lents, essent-ne la sèrie d'alumnes presentats una prova clara. 

Anem a parlar dels concertistes La senyora Margarida Gratacòs de Massot 
ha lingut^sempre la gentilesa de col·laborar en l'obra de l'Escola. Mai ha negat el 

seu apoi, co-
sa moll lloa-
ble, ja que 
representa un 
esforç, un in* 
terès, que és 
moll d'agrair. 
E x c e l • lent 
p ian is ta de 
tècnica depu-
rada i dicció 
express iva 
i n tervingué 
bril lantment 
en lot el con-
cert demos-
trant ésser 
una acompa-
nyant insupe-
rableenaque-
iles peces en 

que actuà com a tal i perfectamenl compenetrada amb els seus companys quan 
formà pari del conjunt; en una paraula, estigué en aquell pla on solament s'hi 
troben els professionals de categoria. 

D'Alexandre Deulofeu, professor de l 'Escola en una matèria que res té que 
veure amb la música, tothom en coneix la seva fibra d'artista; direm d'ell que 
posà a contribució tot el seu entusiasme - que 110 és poc - i domini del violí, 
realitzant una tasca excel lent en toies aquelles obres en l'execució de les quals 
intervingué, 

Ricard Pitxot i Enric Sans fenen un crèdit entre nosaltres més que reconegui 
com a instrumentistes, cosa vella de tan sabuda, però ells, amb aquesles 
ac/uacíoris, renoven i augmenten aquesía confiança que hom e h hi té. 

Sabíem els èxits que Ricard Pitxot ha oblingul arreu en la seva carrera de 

concertista; coneixíem el seu fort temperament, l'escola depurada que posseeix, 
el seu arc expressiu i convincent i alta musicalilal. Teníem el coneixement exacie 
de que Enric Sans era un violinista complelíssim com pocs n'hi han, de tècnica 
segura i brillant, arlisia correclíssim; també eslàvem enferafs de que, com a 
mestres, 110 tenen parió, però quedàrem meravellats de que aconseguissin en el 
temps, forçosament limitat, que dediquen als nois c!e l'Escola, temps que lenen 
de reparlir entre ensenyament de solfeig i de la pari instrumental, l'èxit que 
representa formar un conjunl de deixebles tan preparats i solistes aveiilaljals, i 
més tenint en compte - ho volem fer constar - que algun d'ells porta solament i 'n 
curs d'alliçonament dintre de l 'Escola. Per aquest motiu i per els altres que hem 
anotat els felicilem amb el major entusiasme Figueres, gràcies a la seva 
competència, pol esperar un esdevenidor brillant en la formació musical de la seva 
joventut que tan mancada s'ha vist fins avui en aquest aspecte 

Unes paraules de felicitació i encoratjament als deixebles; deuen seguir 
avançant amb la major empenta segurs de que tenen un sens fi de possibil itats 
davant d'ells. Comprenem que després de la jornada de Ireball sacrificar unes 
hores d'esbarjo té el seu mèrit, però tenim la seguretat de que aquest camí els hi 
ha de produir satisfaccions incalculables. No vull passar per a!t els noms d'aquests 
aplicadíssims alumnes que aciuaren en el concert de dissabte; 

Aqui van els noms dels deixebles. Violinistes: Joana Masalleres, Ferran 
Romà, Jaume Ribes, Jaume Bransuela, Agapil Torrent (solista), Anlon Poré, 
Pere Perez, Josep Rojas, Jordi Pujol, Francesc Giner, Martí Poc. Violoncel·l istes: 
Ramón Cortada, Gabriel Pallissera, Josep Saüc. 

EI programa Iriadíssim començà per un trio de Beethoven que executaren la 
senyora Gratacòs de Massot i els senyors Pitxot i Deulofeu. Tres minuets del 
mateix aulor, 
deliciosos, a 
c à r r e c dels 
S r s . Pitxot, 
Sans i Deulo-
feu que tan-
caren aquesta 
primera part 
amb un trio 
de Boccheri-
ni, tot execu-
ta! en forma 
magnífica. 

En la se-
g o n a p a r t , 
i n te rv ingue-
ren els alum-
nes. Una fan-
tas ia de la 
òpera «Mig- Sala d'exposició de l'Escola. 
non« fou duia 

amb bon mecanisme per Agapil Torrent, violinista. Els joves G. Pallisera i J. Saüc, 

a duo, donaren proves de dominar el violoncel en la .Romança- de Campagnoli. 
Orquestra de corda de l 'Escola donà una ·Sui!e· de Pleyel. 

Amb un temps del -Tr io de Mendelssolin-, -Elegia d'Asei isky. i uns 
* i amboui ins* de Rameau a càrrec de la Sra Gratacòs de Massot i Srs Pilxol i 

, ,ns ' , f |naÜ'zà la tercera part guanyant-se les ovacions més entusiastes que els 
obl iga a tocar fora de progama el .Vals Tr ist- , de Sibelius, junt amb el senyor 
Deulofeu. 

La sala lot i tenir una gran capacitat, resultà insuficient essent molls els 
concurrents que tingueren d'estar-se a peu dret. 

Una felicitació al Director de l'escola per als seus encerts constants i excel·lent 
organi tzador d'actes que posen de relleu el elements de valúa amb que 
conta l 'Escola. 

XXX 

A R O S E S 

L'homenatge als ex-empresonats 
Conforme estava anunciat, el passat 

diumenge, dia 14. es celebrà, a la vila de 
Roses, l'homenatge als ex empresonats 
del 6 d'octubre, d'aquesta comarca. 

La vila de Roses presentava un brillant 
aspecte, puix que eren molts els ba'cons 
endomassats amb la nostra bandera i amb 
la republicana. També apareixien amb 
banderoles totes les barques i bots que 
hom veia escampats per tota la badia. 

A les onze del matí començà la festa 
amb una selecta ballada de sardanes, la 
qual es veié molt concorreguda. L'audició 
anà a càrrec de la cobla «Girona». 

A mida que anaven arribant comissions 
creixia, encara, l'animació i fou gran l'en-
tusiasme quan feren acte de presència el 
President del Parlament de Catalunya, 
senyor Joan Casanoves; l'alcalde de Bar-
celona, senyer Carles Pi i Sunyer; el 
Comissari de la Genera itat, senyor 
Eduard Lairet; el senyor Amadeu Oliva, 
Comissari d'Ordre Públic; els nostres 
diputats senyors Pu g Pujades i Mascort, 
i altres personalitats. 

Seguidament tingué lloc la recepció 
d'Ajuntaments i Centres d'Esquerra Co-
marcals i ex-empresonats al castell i pre-
só de Figueres, al local de « L a F i o r d e 
Maig», a l'escenari del qual anaren des-
filant, bo i saludant les nostres autoritats. 

L'Alcalde de Roses donà la benvinguda 
als il·lustres visitants, li contestà el 
senyor Casanoves a g r i n t les proves 
d'afecte. Digué que l'Honorable President 
de la Generalitat s'havia vist en l'impos-
sibilitat d'assistir a l'acte, ensems que 
manifestà que li havia encarregat que el 
representés en el mateix. Acabà enaltint 
l'esperit de sacrifici dels ex empresonats. 
Fou molt aplaudit. 

El senyor Puig Pujades també adreçà 
breus paraules de salutació i remarcà 
l'esplèndida votació que obtingueren les 
esquerres, el 16 de febrer, a Ros s. 

A les 2 es celebrà l'àpat de companyo-
nia a l'Hotel «Mar i So ». 

Hi assistiren uns 150 comensals, entre 
els quals hi havien representacions de 
Cadaqués, El Port de Sel a,Vilajuïga, Fi-
gueres, Llançà, Portbou, Castelló d'Em-
púries i molts altres pobles de la comarca. 

Salvador Msrcó oferí l'àpat i tingué 
uns mots de fina ironia pera llurs com-
panys d'empresonament. 

El senyor Carles Pi i Sunyer assenyalà 
la necessitat que el Front Popular es man-
tingués fermament unii per a assegurar la 
bona marxa de la República i de la nostra 
Autonomia. 

El President del Parlament de Cata-
lunya, parlà de les directrius del partit 
d'«Esquerra Republicana» i aconsellà la 
màxima disciplina a tots els afiliats, pres-
cindint de petites diferències. 

Grans aplaudiments coronaren les dis-
sertacions dels senyors Marcó, Pi i 
Sunyer i Casanoves. 

Acabat l'àpat, les autoritaís i acompa-
nyants es dirigiren al camp de futbol del 
«Club Deport\u Roses», on es celebrava 
un partit entre l'equip local i l'U. E. 
Girona. 

Després la comitiva visità els criaders 
d'ostres i mariscos del senyor CasadeUà 

Abans de marxar de Roses e's visitants 
retornaren a la Plaça de la República, on 
es celebrava una altra balluda de sardanes. 

Les personalitats foren acomiadades 
amb les mateixes mostres de simpatia i 
entusiasme que a l'arribada. 
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