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GRAN TEATRE DEL LICEU 
TEA TR E NAC I O:'o~AL O E C ATA LU~YA 

CONCERT 
organitzat per la 

Direcció General de Radiodifusió 
a càrrec de l ' 

()JlQ f1~STR_A 
' SJ 1\ LJ~"'()Nl(ji\ CA.Tit\LANA 

dirigida per 

JO SEP FO NTBERNAT 
i amb la col·laboració de la pianista 

MARIA CANELA 

dedicat a les Institucions 

A.J lJ T C.\TA L.\ 
ASSISTf·:~< ~ IA INFANTil . 

A.JlJT INFA~TIL DE HEHAGllAHUA 

Diumenge. dia 20 
de febrer d~l 1938 

A les cinc 
de la tarda 



AJUT CA. TAL 4, que nasqué arran del6 d'octubre del 19.U i complí 

la missió que li era encomanada d'ajut als presos - tasca prou coneguda de 
tots eL~ catalanistes republicans -, va a,_mpliar la seva obra d'as:ristè-ncia 

.~ocial els primers dies de la sublevació militar del 19 de juliol. 

Aquesta Institució ha seguit la seya marxa ascendent, gràcies a In 

col·laboració entusiasta del nostre poble, i avui compta ja amb una orga

nització eficient per a socórrer als cambàtents i aü familiars, visitant i 

ajudant periòdicament els ferits i hospitalitzats. També presta assi.,tència 

a wta mena de refugiats i a més té instal·lada la cCosa de Clnfant•, on 

són acollits bon nombre de fills i familiars de-combatents i refugiats. Té a 

més un Consultori gratuct d'Especialitats 1.l1èdiques, especialment dedicat 

a les neccs.~itats d'AJUT CA TALA. 

A SSISTENCIA INFANTI L, i1lstitució concebuda rm temps de pau 
. ' 

a la e Residència internacional d'Estudiantes • (Institut d'Acció Social Uni-

Persitària i Escolar de Catalwtya), va coneentrar totes les se1:es possibilitat~ 

per a la resolució del problema dels iT1fants refugiats a Catalun¡·a. quan 

aquests infants necessitaven del suport de tothom. 

A.SSJSTENCI A fXFA NTIL és, doncs, L'ofrena d'un poble. drl 

nostre poble català, als infants espanrols. Fins a quin punt té valor aques

ta ofrena, poden dir-ho La joia dels petits aplegats a les seves colònies, le.~ 

il·lusions dels adolescents, la confiança d'aquells que ja res no temen per 

a llurs fills. 

AJUT I.\ FA 1\ TIL DE RERAGUARDA és tnmbé una obra del 

poble per al pobl1•; nascuda al setembre del 1936 com un imperatiu d'aquell 
momcrlt històric, ha realitzat ara la tasca més delicada de la guerra : la 

cura del$ infants l'fi C(lses ;1-Jatern(lls, Guarderies i ,lfcnjodors lnfantils. 

En els /"! mesos de la set• a e.t'istlmcia ha creat 7 4 Residències dc nen.~ 

per tot Catalunra, ent-re elles due.~ Ciutats l nfantils (Puigcerdà i Canto

nigros); tre.ç granges jJer a nois d'edat post-escolar; dues e.ftacions .wnità

rics per a la degudQ 'classificacid i revisi6 mèdica; un Sanatori per a prc

tuberculosos; una Cllnica; dues Guarderies, i dos Clubs Infantils. EL total 

de nois acollits és dc 3 .• 500. Els nois amb Çarnet d'A. I. R. inscrits als 

Clubs són 9,000. 

Les rases d'A. f. R. són veritables escales -i tenen, gairebé lotrs, una 

petita imuremtu i 11r1 taller. 

PROGRAMA 

PRIMERA PART 

S i sEKA SnrFOr\r A ''PAS'f'ORAL.. Beethoven 
I. Allegro ma non troppo. 

II. Andante molto mosso. 
lli. Allegro. 
l Y. Allegro. 

SEGONA PART 

E L ALBAICÍN Albéniz 
EvocACió~ 

D Ai\ZA DEL JlOL I~ERO 
( De ··El sombrero de tres pi cos" ) 

D Ai\ZA DE ' ' L .1 Y wA BnEYE., 

LA )l.u .\. Y EL RLisE~OR 

ALLEGRO DE Coi\CIERTO 

:\l.ARl _\ CAf'\EL .\ , pianista 

. " 

TERCERA P ART 

AJ béniz 
Falla 

Falla 
Granados 
Granados 

CJKQLJENA Su1FOKJA, DEL ·· ~~ou l\1[ 61\". D vorak 
1. Adagio. Allegro molto. 

1[ . Largo. 
III. Scherzo molto vÍYacc. 

IY. Allq1:ro con fuoco. 
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