
COMITE ORGANITZADOR
HOMENATGE POPULAR
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

Associació Obrera de Concerts

Ateneu Polythecnicum
Germanor d'Orfeons de Catalunya
Conservatori del Liceu

Ateneu Enciclopèdic Popular
Unió de Societats Corals d'Orfeons
i Cors de Clavé

4

Secretariat:

Alt de Sant Pere, 27, pral.
Telèfon 25050

Ciutato f de agost de 1934.

Associació de Cors de Clavé

"La Violeta de Clavé"

Federació de Cooperatives
de Catalunya
Associació Instructiva
de Funcionaris Municipals
Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya
^rupació de Mestres Directors^»ncertadors
^ffooLClub Barcelona

Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria

Senyor President
Societat del Gran Teatre del Liceu.

Distingit senyors Pel motiu d'ésser l'entitat que presi»
diu una de les que en gran nombre són adherides a l'Home¬
natge Popular a la Banda M·'jmicipal de Barcelona, el Comitè
Executiu del mateix, pel mes de juny proppassat, vos trame¬
té una circular en la qual s'hl detallava, explícitament,el
Projecte d'Homenatge, per tal de pregar-vos una ràpida con¬
testació, que fos fidel reflexe de l'opinió que us meres¬
qués l'aplec d'actes constitutius de l'Homenatge^
Tenint en compte el valor plebiscitarl atorgat pel Comitè

a l'esmentada comionicació, a part de l'interès de totes les
respostes (rebudes en considerable nombre), al Comitè li
interessa obtenir la màxí.m.a força de representació col·lec¬
tiva, per al millor i més segur èxit en l'organització glo¬
bal i definitiva del programa d'actes homenat;]adors.

Pels motius abans esmentats i mancant-li al Comitè Orga¬
nitzador la vostra valu.osa opinió, vos restaria molt agraït
de la Immediata tramesa de la contestació, tota vegada que
properament celebrarà -Junta General i resoldrà en conse¬

qüència, segons el contingut de les comunicacions rebudes
en aquesta mena de plebiscit per escrit, organitzat per tal
d'estalviar los molèsties inherents a tota Assamblea, i mòlt
més en les d'entitats, que sumen unes duecentes les adheri¬
des al nostre propósito

Vulgueu perdonar-nos, distingit senyor, la nostra nova mo-'
lèstia, que no havem, però, ciobtat en ocasionar-vos, en be¬
nefici del més esplendorós èxit de l'Homenatge i que a tots
plenament identificats en la Ju.stícia de la seva ofrena, ens
interessa que reixi i esdevingui a l'alçària del prestigi
de la nostra Orquestra mu.nicipal de Vent,

Resta atent, a les vostres ordres, el
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Distingit senyors
El Comitè Organitzador de l'Homena'bge

Popular a la Banda Municipal, novament s'adreça a l'en-
tiuat que presidiu, per tant com aquesta és 'una de les
adherides a l'Homenatge a la Orquestra de Vent de Bar¬
celona.

Si abans el motiu de la nostra comunicació es referia
a "un aspecte de caire material (la suscripció pop'ular
voliintària ool.lectiva ), suara ens és tal vegada molt
més plaent anticipar-vos el Projecte d'Homenatge ela¬

borat pel Comitè, i que a continuació es transcriu detalladament.
imOtnBOmB D'HOMENATGE A LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA.

Primero- Comitè d'Honor (quins designats han acceptat el càrrec),in¬
tegra't pers Honorable President de la Generalitat de Catalunya; Hono¬
rable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Honorable
Alcalde de Barcelona; Exom. Sr. Conseller - Regidor de Cultura de
l'Ajun'tament de Barcelona; Mestre Pau Casals (en representació dels-
músics); Mestre Lluís Millet (en representació dels cantaires);
Apel·les Mestres (en representació dels literats); Fermí Surinyach
Ribot> "Noi Madreny" (en representació de l'element filhaimònic po-
pul.ar) 5

Segon.- Sol·licitud de la Medalla de la Ciutat per al Mestre Joan
Lamote de Grignon.

Tercer.- El dijous abans del di-umenge en què es celebrarán els act'^s
homenatjadors, serà organitzat un Concert per la Banda Municipal
durant el q'ual els alumnes de les Escoles Municipals i els assilats
farán ofrena al Mestre Joan Lamote de Grignon (en representació de
la Banda), d'una corona o branca de llorer forjada, i d'-un Album de
Signatures, contenint tan solament les de la mainada. Com a recorda¬
tori de l'Homenatge, serà repartit als infants un fascicle conte¬
nint" l'Historial de la Banda".

Q'uarta- El mati del di'uraenge següent, lliurament de la Medalla de la
Ciutat al Mestre Joan Lamote de Grignon i d'una Medalla (d'argent)
Commemorativa de l'Homenatge, als Professors de la Banda (àdhuc' els
jubilats), acte que tindrà lloc a la Plaça de Catal-unya, on anticipa-
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dament M seràn artegades totes les entitats artístiques i culturalso
A continuació la comitiva oficial es traslladarà a la Plaça del Rei,
on serà descoberta una Placa labrada en pedra de Montjuïc por un dels
nostres millors artistes, recordatoria de la labor artística de la
Banda0

Una vegada aquest Comitè vegi el Projecte d'Homenatge sancionat per
la majoria d'entitats adherides, - i a tal objecte sou pregat de tra-
metren's per escrit, dintre el termini de vuit dies a partir de la
data d'avui, la vostra conformitat o bé el raonament de les esmenes
que creieu pertinents í?er al Projecte, - aquest serà lliurat oficial¬
ment a l'Excmo Aju?itament i a la Generalitat de Catalunya, i immedia¬
tament fet públic0

%

Confiant veure complimentada la petició, novament ens és molt grat
saludar-vos afectuósamento

NOTA ACLARATORIA." El producte de la Suscripció Popular Colo'.ecciva,
serà per a sufragar les despeses d'organització de 1'•Homenatge,
l'Album de Signatures de la mainada i la corona o branca de llorer
forjada.


