
La ininterrompuda i eficaç labor de divulgació musical que a profit del nostre poble realitza amb entu¬
siasme i encert la Banda Municipal de Barcelona és un fet artístic evidentíssim, conegut arreu del món.
No insistirem, doncs, a remarcar-lo, i molt menys encara intentarem descobrir-lo al poHe filharmònic bar¬
celoní, que continuadament en gaudeix els inapreciables benifets culturals.
Cal insistir a fer remarcar, però, que la coexistència íntima i perllongada d'un mestre director excepcional,
dalerós de portar a l'esperit del poble les sublims creacions dels músics immortals, i d'un volenterós i compe-
tentíssim estol de professors, ha facilitat la meravellosa plasmació d'aquest organisme musical de vàlua in¬
discutible, que tothom estima, respecta i honora íntimament en totes les selectes audicions que ens ofrena.
Aquesta meritíssima Institució que tan alt posa el prestigi artístic de la nostra ciutat, des de l'any 1915 és
mestrívolament regida per una tan rellevant personalitat musical com l'actual director. En Joan Lamote de
Grignon, mestre per excel'lència i animador iniassable, extraordinàriament dotat. A partir de l'any 1919,
el mestre Lamote assoleix reorganitzar la Banda, fins a dotar-la d'un grau de perfecció insospitat.
Després de celebrats aquells memorables i gloriosos concerts de presentació que tingueren lloc al Palau
de la Música Catalana, al Teatre del Liceu i a la Plaça de Sant Jaume, la benemèrita Orquestra de Vent
barcelonina ha prosseguit, intensificat i superat, si és possible, la seva altíssima missió artística, assistida
sempre d'un públic nombrós, fidel i enfervorit, i lloada, altrament, per la crítica nacional i estrangera,
l'eclèctica i didòctica vastitut del seu repertori.
Hom ha dit, també, que en l'actuació de la Banda Municipal i de l'ASSOCIACIÓ OBRERA DE CON¬
CERTS hi ha un aspecte semblant, socialment transcendent, que els dóna una formidable raó d'existència.
Doncs bé: l'ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS pretén i desitja oferir un

HOMENATGE POIFULAR
A LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

I cal que en aquest acte es palesi sincerament i amb esplendorositat, l'admiració i l'estimo col·lectiva
envers la corporació musical que, dit sigui de passada practica, com la nostra Associació, l'apostolat de
difondre la cultura musical entre el poble, desvetllant-li alhora l'amor per la bona música.
Pel sentit democròtic que la informa, no escauria a l'ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS l'exclusiva
paternitat d'ofrenar un tan merescut homenatge a la Banda barcelonina. Si aquesta ofereix incondicio¬
nalment els seus fruits artístics a tot el poble, cal que sigui tot el poble també qui li palesi l'agraïment.
És per aquest motiu i creient-nos intèrprets del pensament i del vivíssim anhel de totes les entitats culturals
populars de Barcelona (i àdhuc foranes), que ens plau avui convidar-vos — i cal remarcar que ens senti'
riem altament satisfets de la vostra preada col·laboració—, a l'Assemblea que per tal de constituir et
Comitè executiu es celebrarà al nostre estatge social.
Aquest Comitè, suara esmentat, que l'Assemblea deurà nomenar d'entre les representacions o delegacions
que hi assistiran, és qui deurà plasmar i concretar les línies generals de l'homenatge propulsat i presidit
per l'ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS.
Tant per l'historial brillantíssim de l'entitat que tan encertadament presidiu, com per la transcendència ar-
tístico-social del nostre projecte, ens cal creure que prendreu bona nota de la present invitació, tot espe¬
rant veure'ns honorats amb la vostra assistència personal, o bé amb delegació autoritzada.
Accepteu a la bestreta el nostre més afectuós regraciament.
FRANCESC NONELL I SISA, ENRIC RAFEL I SURELL,
Secretari. President.

LLOC, DIA I HORA DE LA REUNIÓ:
Alt de Sant Pere, 27, praL; ^/de Setembre; o les deu de lo vetlla.


