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EDITORIAL

Aquesta primavera tindrà llJc a Suècia el refe

rèndum sobre l'energia nuclear. A tots ens haurà

arribat ja un munt d "informació. Degut a laimportà~

Gia d' aquest referèndum,per~, vull aprofitar les p!

gines d'aquest butlletí per a fer una crida als ca

talans residents a Suècia a fi que manifestin llur

opini6 amb llur vot.

El Parlament suec slha posat finalment d'acord.

Hi haurà tres alternatives:

-L'alternativa del partit del centre i dels co

munistes (la mal anomenada "Nej-alternativet")

que proposa deu centrals nuclears que s'aniran

desmuntant en un termini de deu anys. Aquestes

centrals estan ja funcionant o estan ja projec

tades.

-L'alternativa dels socialdem~crates i 'del par

tit popular: 12 centrals que funcionaran fins

que s'esgotin (ltedat mitja dfuna central · és

d'uns 25 anys). A més es socialitzara¿ les em

preses que produeixen l~anergia elèctrica. Ac

tualment estan ja socialitzades al voltant del

80% de les fonts de producci6.

-L'alternativa dels moderats: igual que l'ante

rior, per~ sense socialitzaci6.

Dintre del partit sOcialdemòcrata i del partit po

pular s/han format organitzacions que lluiten con

tra l'energia nuclear i s6n favorables a 1 ~ anome 

nada "nej-alternativet".
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Aquestes dues darreres alternatives s6n les di

tes "ja-alternativet" i es contabilitzaran juntes.

Es veu - i aix~ té el seu interés- que cap par

tit és partidari (al menys oficialment) d'un nom

bre il. limitat de centrals nuclears, la qual cosa

reflecteix bastant bé l' estat d "" à n i m d I una gran

part de 1~opini6 al país.

Sembla que tindran dret de vot els estrangers

que ja van tenir dret a votar durant les passades

eleccions municipals, és a dir els que llavors

portaven més de tres anys empadronats a Suècia.

Votar en aquest referèndum és un deure moral de

tothom puix que es decideix el destí de les gener~

cions futures. Tant les organitzacions que treba 

llen en contra com les que treballen a favor us

facilitaran informació sobre aquest tema. Demaneu

la!

Entre les associacions que s6n favorables a

l'energia nuclear ("ja-alternativet") es troba

l 'organització patronal "NKr i n g s l i ve t s energi

information", Riddargatan 10, 114 35 Stockholm.

Entre les sevas publicacions hi ha "Faktablad

om energif6rs6rjning".

Els diguem-ne "ecologistes" ("nej-alternativet")

tenen la seva organització "Folkkampanjen nej

till kKrnkraft", ~stg6tagatan 32, 116 25 Stockholm,

tel 44 58 60. Entre els materials publicats per

aquesta organització es troba "R6sta nej! En bok

om alternativ till ~Krnkraft och olja" del cate 

dràtic Bj6rn Kjellstr6m i l'escriptor Per Kàgeson,

(Liber F6rlag, 1979).

Joaquim Masoliver
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CORREU

Hem rebut:

Revistes:

Butlletí interior informatiu d'Omnium Cultural.

Mai no morirem, d'Angulema.

Informaci6 de Ginebra.

El Butlletí de la North American Catalan Society.

Aquest darrer ens dedica un article i donen infor

mació molt detallada de la nostra activitat. Gràcies

amics catalano-nord-americans!

Enric Bellprat de Winterthur ens escriu una l'larg.a

carta i entre altres coses ens diu:

"Benvolguts companys:

Acabem de rebre i de ~legir el vostre Butlletl Nr.

3 del 79. Moltes gràcies per la tramesa. S'ha de ·dir

que ho feu molt bé. Ens agrada molt, la pulcritut,

el disseny, les cobertes, les il. lustracions, el con

tingut i tot . ell respira un aire molt plaent i molt

gentil. Us felicitem i us encoratgem a continuar per

aquest cami dins del qual trobareu tantes satisfac

cions.

En Charlie Rivel també havia estat -ja fa anys- a

Zuric ia Winterthur i el vaig anar a trobar, just

guan acabaven de concedir-li una medalla de plata

obsequi de la ciutat de Barcelona.

Felicitats també als dibuixants David Domènech i

Ramon Larruy. D'aquest darrer ens agrada moltíssim

el seu estil. Li escriuré per demanar-li si algun

cop estaria disposat a fer-nos alguna il.lustraci6

pel "Planç6". Té un estil molt semblant al d'un

artista suís, Erni o al d'en Viusà, de Paris. Sug-
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gereix més del que diu. ts molt bo. A Basilea t a mbé

tenim una dona, Annette, suïssa casada amb en Barce16

que cuida el mateix estil. w~ fet j a moltes exposi

cions. També tenim un xicot, en Manel Marzo-Mart , de

Manresa encara poc conegut però també molt bo."

Gràcies, amic Bellprat. L'adre~a de Fridhemsg. ja no

es vàlida, ara tenim apartat de correu.

La pel.licula "La ciutat cremada", que també menciones

en la carta, ens interessa molt però fins ara no hem

aconseguit de fer-la a~ribar fins aqu1 dalt.

La idea de fer una trobada de centres catalans a una

ciutat d'Europa és exceLlent.Com la podriem posar en

pràctica?

Tilbert D. Stegmann ens envia el llibre "Diguem no·

- Sagen wir nein!" del qual As autor. 2s una anto

logia de textos de la "nova canç6". L'editorial és

Rotbuch Verlag, Berlin. Farem el possible a fi de

fer conèixer aquest llibre a Suècia.

La Fieas ens envia les actes de les reunions que fan.

Nosaltres no podem assistir a totes elles degut a

les nostres feines i a la tasca tan dificil que su

posa guanyar un lloc per a la nostra cultura. El

president, el secretari i el caixer el dia 19 de

setembre van firmar un certificat d'adhesi6 per a

aquesta federaci6 d'immigrants de la qual formem

part.

Del diari " Av u i " , ens escriuen animant-nos a subs

c r Lu re t ç ns-h.í . Ja hern decid it fer-ho i quan surti

agl~st butllet1 ja haurem e nv i a t el formulari de

subscripci6.
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NOTICIES

El senyor Johan Falk ha presentat la · tesi de docto

rat a la universitat df'Upsala sobre el tema de "Ser

y estar con atributo s adjetivales. Anotaciones sobre

el empleo de la c6pula en catal§.n y en castellano"

N'ha tret un llibre l'editorial Almqvist och Wiksell,

Upsala 1979. Felicitem el nou professor.

En motiu de la presentaci6 de la tesi ha vingut apos

ta el professor Joan Solà de la universitat Central

de Barcelona. El dia 17 de desembre va parlar a la

Universitat d'Estocolm sobre "Pompeu Fabra, forjador

del català leterari modern."

Ens ha arribat una subvenci6 del ministeri de treball

de Madrid de quatre mil corones.

La Casa de la Cultura d'Estocolm ens ha ajudat amb

nou-centes corones com a contribuci6 al festival del

mes d'octubre,

El consell directiu s'ha reunit a Can Hasollver el

dia 3 i el dia 29 de novembre.

Hem de donar les gràcies a en Carles Gisbert. Sense

le seva ajuda no es podria pJ .car aquest butlletí ja

que ens deixa les seves oficines a l'efecte; i les

màquines d'escriure treuen fum fins ben entrada la

nit.

Observeu la portada d'aquest namerB. L'escut de les

4 Barres dissenyat per Hans Dahlin ens ha aGradat

molt. El Gravat As de la Maria del Carme Dahlin.

Voldriem que a cada nümero col. laborés un artista
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catalA res ident a EscandinAvia . Tenim per aquI en Fran

c esc Taltavull, l'Emili Moliner, el Se b a s t i à Màrquez,

l'Ibàñez i t a n t s d'altres.

DE socis

Socis nous :

De moment hem trobat un local, un pis a Humlegardsgatan,

17, segon. Ara haurem de pintar-lo i posar-lo bé, a fi

de fer una festa al mes de gener. Cosa senzilla ..•..

En Jaume Pornare s ens ha regalat el can~oner musical de

la província d'Alacant, l' autor és Salvador SeguI.

Volem acabar dsitjant-vos Feli~ Any Nou.

Tomàs de las Heras

Hagerstensallé 66

126 55 HAGERSTEN

Maria Teresa Ekholm

Norrgatan 39 A

703 56 èlREBRO

Esperan~a Larruy

Av. Torres i Bagès 27

Premià de Dalt

Barcelona

Lars Sj 6gren

Kvarng. 2

116 47 STOCKHOLM

Ylva Sohlman

Karlbergsvagen 80

11 3 35 STOCKHOLM
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Pilar Obiols Arino

Va n a d i sv . 31 .

Stockholm

Ca r me d'Obiols

Josep Obiols-Arino

Vanadisv. 31

Stockholm

Josep Maria Obiols de Lacorna

G6ran Personsv. 19 n.b.

171 55 SOLNA

J oan Serra Pairó

Hagalundsg. 17 6tr

171 51 SOLNA

El nombre de s ocis és actualment de vuitanta-sis.

A més hi ha els socis juvenils, que s ón:
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LLISTA DE SOCIS INFANTILS

Alfred Capistrano

Maria

Tomàs Marimon

Ricard

Miquel Masoliver

Beatriu

Josep Rovira

Teresa

Emilia

Johanna

Susana Johnson

Susana Vall

Martí

Joaquim

Anna Maria Almeida

Jordi

Sven Dahlin

Si hi ha cap esmena a fer podeu trucar al caxier,
Joan Casanovas

Tel.: 42 28 97
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ATT FINNAS MEN INTE SYNAS...

Detta brev sandes till Dagens Nyheter den 20 novern

ber men publicerades inte. Nu gor vi det.

"Sondagen den 18 nov. gav den katalanske konsert

piani sten José Ribera en konsert i Grünewaldsalen;

pà programmet stod katalansk musik fran 3 sekler.

Vi har trots noggrann genomgang av DN de senaste

dagarna inte kunnat finna att tidningen har upp

marksammatdetta evenemang, till vilket vi hade

sant Er tva b iljetter.

For oss, som i och med demokratin panyttfotts i

Spanien efter en lang. diktatur arbetar for att

sprida kannedom om den katalanska kulturens sarart,

ar det med undran och beklamning vi konstaterar

att Sveriges storsta morgontidning nonchalerar

ett evenemang som konserten i sondags. Vi tycker

att denna underlatenhet ar sa mycket mer anmark

ningsvard som t ex popkonserter och liknande

arrangemang anmals mycket flitigt, oftast dagen

efter.

Ribera ar en mycket uppskattad pianist, nagot som

framgar av bl a Sv D:s ytterligt positiva rec en

sion, och darfor blir det uteblivna omnamnandet i

DN sa mycket obegripligare. Att Ni inte ar okunni

ga om hans kvaIiteter bevisas av bl a att Ni tva

veckor innan hade intervjuad honom. Den artikeln

har sa vitt vi har kunnat se inte influtit i tid

ningen~ Ribera sjalv ar naturligtvis besviken

over att till ingen nytta ha stallt sin tid til1

forfogande.
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DN : s l lnga nr h f 6rnlmliga tradition s om de un der

t ryc k t a mino rite t ernas f6r e s pr l kare b o r de , f 6re

[a l l e r det üss , ha gjo r t att den uppmlrksammat

av e n katalanernas b l yg s amma f 6rs6k att f or

s ve nska folket in trod uc e r a sin llnge undertryckta

kultur.

Ned hllsningar:.

For Les Qua t r e Bar r e s . Firmat: Maria Ros a Domè nech.
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250 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DEL PARE SOLER

Aquest mes de desembre se celebra el 250 Aniversari

del naixement del gran músic català del segle XVIII,

Antoni Soler, "un dels millors compositors, i potser

el millor, dels que l'~spanya ha tingut", segons l'a

preciaci6 del fam6s historiador belga Gevaert.

Se gons no t í c ies de ' l a premsa espanyola se c elebraran

75 c oncerts en distins països per a homenatjar al nos

tre músic. Algunes Ambaixades hi col. laboraran, entre

elIas la de Copenhaguen no així la d'Estocolm, que una

vegada més e s deixa perdre l'oportunitat de fer pro

moció de la cultura .c a t a l a na .

El Pare Antoni Soler va"néixer a Olot de Porrera el

3 ~desembre de 17 29. Va estudiar a l 'Escolania de

Montserrat i v a ésser, durant molts anys, mestre de

capella de la ·Catedral de Lleida. Encara jove, va pen

dre l'hàbit de Sant Jeroni en el Monest ir de l'Esco

rial, on fou successivament organista i mestre de ca

pella. Poc després de la mort del mestre Nebra, va

é sser nomenat mestre de l'Infant Gabriel, a qui va de

dicar diferents jocs de sonades per clavecí i va in

ven t a r un instrument anomenat afinador, en el que dia

pasó estava dividit en dotze parts iguals. El Pare

Soler, un dels músics més notables del seu temps, va

mo r i r a l'Escorial el 20 de desembre de 1783.

Com a teòri c va publicar un llibre amb el títol de

"Clau de la modulació" que tracta s o b r e la forma de

saber modular. Aquest llibre fou molt criticat pels

musics de l'època, però el Pare Soler es v a saber de 

fensar amb gran mestria de llurs atacs. El Mestre e s

va proposar en la seva teoria establir normes na fi

que els trànsits d'un terme a un altre terme, encara
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que siguin els més oposats o més llunyans, es produei

xin amb una suavitat que l'oida els acepti i la in

tel.ligència els aprovi" (1).

Com a compositor va publicar una sonada per a piano,

titulada "L'evantail" (2). Són conegudes també 27 so

nades per a clavecí, 12 tocades per a cèmbal, (3) i

un cànon a quatre veus (4).

L'historiador i musicòleg Barbieri va recollir moltes

notícies sobre aquest compositor. En l'arxiu particu

lar de l'Escorial, cel.la del mestre de capella, es

conserven cinc volums que contenen diferents obres

sagrades i profanes del Pare Soler, composades algunes

d'elles per la Càmara de l'Infant Gabriel.

Els que vàrem assistir al concert de piano del vir

tuós Josep Ribera, - per cert molt elogiat per la prem

sa sueca - vàrem poder comprovar la bellesa de la mú

sica del Pare Soler. Avui, encara que a posteriori, po

dem dir que aquell concert va ésser la nostra aporta

ció a l'homenatge mundial al nostre compatriota en el

seu 250 Aniversari.

(1) Manuscrit del musicòleg Rafael Mitjana.

(2) q , fol. (Bri.Mus.)

(3) XXVII Sonatas para clave.- London, Rob. Birchall

(91 pàgs.)

(4) (Biblioteca de Munich) .

MAGI ROVIRA
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EL MESTRE PAU CASALS A ESTOCOLM

Un concert històric

La repatriació de les despulles del mestre Pau

Casals, que va viure els darrers anys del seu exili

a Puerto Rico, la terra on havia nascut la seva

mare,ha fet que el nom d'aquest català universal,

la figura més senyera de l'exili català i fins i

tot de l'exili espanyol, hagi tingut actualitat el

mes de novembre passat. Les despulles han estat re

budes amb tots els honors cívics i religiosos que

es mereix la seva grandesa d'home i d'artista, i

de la mateixa manera han estat enterrades i reposen

ja per sempre en terra catalana, en El Vendrell, on

nasqué el violoncel.lista més gran i més sublim que

el m6n ha conegut. .

Tot això m'ha fet recordar els dos encontres amb

mestre Casals. El pr imer a Estocolm al ' 19 30 : El segon

l'any 1950, a la Catalunya del Nord, a Prada, on

va residir els primers decennis de l'exili. Avui

em limitaré a parlar del primer encontre.

El dia 22 de novembre de 1930 els diaris d'Estocolm

ja publicaven la notícia que el dia 4 de desembre

tindria lloc un concert "del mOsic que tots els em

presaris del món es disputen". "Es després d'uns

quants anys d'esforços que la Societat de Concerts

(Konsertbolaget) té ara l'ocasi6 de presentar al

pOblic d'Estocolm aquest célebre violoncel.lista",

i el concert s'anunciava com "un esdeveniment mu

sical".

El mateix dia 4 de desembre vaig anar a saludar el

mestre al Grand Hotel. Només entrar en el llarg

- 15 -



c orredor on era la sevm hmbitaci6, vaig sentir la

· ve u " del mestre, la veu del seu violoncel •••.

El mestre s' estava preparant per al concert. La vi

sita va ser curta, i si ara em pregunteu de què và

rem parlar no us ho podria dir. Naturalment, li vaig

dir que com a català era per a mi un honor fer la

seva coneixen~a i vaig agrair-li que hagués volgut

rebre'm, i li vaig dir que al vespre tindria el gust

d'anar a sentir-lo perque com a membre de l'~ssocia

ciaci6 de Premsa Estrangera tenia una entrada per al

concert.

El concert va tenir lloc a l'Auditòrium, la sala

més gran d'Estocolm, i una sala gens elegant, més

apropiada per als mitings politics, però aquella

sala freda -ja no existeix- es va omplir de calor

gràcies a la presència màgica del mestre i del seu

art sublim. Quan va aparèixer el mestre "la salva

d'aplaudiments del nombr6s públic va durar més d'un

minut", deia un diari al dia següent. I l'entusias

me va anar creixent i es va convertir al final en

una veritable tempesta d'aplaudiments.

Al dia següent, no semblava tenir limits l'entusias

me de la critica. Per exemple, al diari "5venska

Dagbladet", Moses Pergament, tal vegada el critico

suec més exigent, començava aixis la seva ressenya

del concert: "No hi ha paraules per retre homenatge

a la seva grandesa!". Més endavant, el critic deia

"que què en penso? Penso que cap pensament pot ex

plicar el geni". "Casals és un geni meravel16s. No

es pot explicar . Tal vegada descriure. El que ell

ofereix com a artista està tan per damunt dels seus

recursos pn rame nt; materials, que hom quasi oblida

que existeixin".

- 16 -

"Si jo dic que la seva tècnica -considerant que no

existeix instrument més dificil que el vióloncel

no hi ha qui la iguali en el m6n, no exagero

pas, ja que l'art de Casals és tan sublim, que

tots els factors tècnics desapareixen de la cons

ciència". l més endavant també: "Aquest home té un

ànima florent, que amb humilitat, angèlicament pren

el més pur de l'art en els seus braços i ens . l'.ofer.eix
amb mans generoses".

Passat el temps vaig adonar-me que havia estat tes

timoni d'un fet extraordinari. l que va ocórrer el

dia 4 de desembre de 1930, ha fet ara quaranta-nou
anys.

El concert de mestre Pau Casals a l'Auditòrium d'

Estocolm no es va repetir mai més. Un concert únic.

Les circumstàncies feren que el mestre no tornés

mai més a Estocolm. En tots sentits va ser un con
cert històric • .

Ernest Dethorey
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comunica sons i sensacions que tots

davant de la mar i de la muntanya
carrers de Barcelona.

Com a intèrpret entusiasta de Mompou, sé que arri

bar a aquesta expressi6 tan diàfana sense possibili

tat d'amagar-se darrera de cascades de notes, reque

reix gran esforç espiritual i espontaneitat, filtra

da per l'executant.

Corn tota gran mus~ca, no se l' t f~ po a egir ni treure

res. Tots sabem que Mompou és un catalanista per es

sència. Per la seva música passa un aire inconfusible

de paisatge rural i urbà de Catalunya. Ens serveix

melodies que tots podriem jurar que són part del fol

klore català. Ens

hem pogut sentir

catalanes o pels

tiques."

Bmile Vuillermoz
(Historie de la Musique)

.Plus près de 'nous, un indépendant extremement per

sonnel, Frederic Mompou, a écrit des pièces de pia

no d'un rafinement exquis dans leur simplicité et

d'une étonnante puissance d'évocation •.•• •.. • Ses

oeuvres de poète et de visionnaire présentent une

elégance et une disti nction rares dans une forme

dont la concision et la liberté sont très caracteris-

FREDERIC MOMPOU, PREMI NACIONAL DE MOSICA, 1979

Aquest any, havent Mompou rebut el premi nacional de

música, s'ha reconegut oficialment el geni d'aquest

"Pero a quien reci:mozco como un valor definitivo es

Mompou. Se abre camino de una manera muy personal,

. y aunque usando algunas veces procedimientos extra

musicales, le creo el mas completo de los compositores

de nues tro país"

Joaquin Turina

Tanmateix són mel.odies ' 'L sons ~nventats per

un artista de la terra és capaç d 'arribar a

tificació amb el seu poble.

elL Sols

tal iden-

gran músic.

Vet aquí dos distingits judicis musicals fets fa mes

de quaranta anys sobre Mompou, molt abans d'esdevenir

la reconeguda figura internacional d'avui. Una de les

característiques del nostre gran compositor és la cris

tel.l~zaci6 d'un astil personalíssim des del comença

ment de la seva carrera, cosa que moltíssims col.legues

d'arreu del m6n intenten durant tota llur vida.

Rebutjant -ismes i modes, fidel a un ideal estètic

orientat vers la recerca d'una música en estat pur i

seguint l'impuls de la seva gran intuici6, arriba a

la precisi6 a la síntesi, a la màxima expressivitat

amb un mínim de mitjans , conservant però un sentiment

de llibertat.

Val més tard que mai.

Però també per extensió s'ha prem'at la •• musica cata-

lana en general cosa de la que' tots 1e s catalans ens

podem sentir honrats i orgullosos.

JOSEP RIBERA

- 19 -

- 18 -



RETALLS

D'l\PATS

Bacallà a la valenc iana
.

KABELJO pA VALENCIA-VIS i lutfiskstider

card L8m~te de Grlg~on , Robar1
G3rhardl Fradarle Mompou. les en
uques d'aquest disc en .Is dos dlarll
més Importat de Suècla, .Oogenl
Nyheter. I • Ve'nSkl OagbIBO.I. ,
ambdós d'Es olm, abn d.! tot elo
gioses. A ¡'últim d'.qu.SII dl.rls,
Carl-Gunnar J\Bhlen diu que el disc
.rellectalK el :modarnJlm. a Ella
colm I Barcelona .n .1 p.rloll.
1921-25•• I qua Josep Ribera .Int.r
preta aquesta'.múlllca amb calorcor,
dlel I brillentor tècnica•. I al crltIc d.
.Oagens Nyheler., Hana WoU. diu
que aquest nou dIscd. JOMp Riber.
.expllca ca", dos pallOl d. I.
perllèrla .uropea tract.r.n
d'elllberar-se del romanllç1sm. nl
clonal dels any. 20 •• I al.g.la:
.Aque$tll mÚ51ca podrl. ser bastant
rapsódll , però Rlb.ra te domine vI

.gorosamenl. al malelK t.mp. que
ens la vaure tot. el. seu••apect....
.Molles veg.da., 'a música qua ••
presenta com a eaplnyola 6s, com el
malelx Albera, d'origen c.ta.... diu
!amb6 Hana Woll.
r . : ~ : ) : . l ' Em..l D.lhor"

30 -lo - -.,.e¡

DACN./f

J.(ONJrEtI A I~

FR;HETEI\Jf FAI/A

, , ." .,f . ' 'Q
EPrER'E'IT HALVT ARsom :4muJlvadan... Stockbobn. De

och men h.r Al&Isbotet mot bandiu mer om konkreta "'UJO-
Horru;gatspuckelno bri.admA I. . IrAtor in om rAllinlig portipoü-
re drogits lillb.ko. 1 8a"",lona 'I lill.,bildemos uppgilt ar oltere .It
hade det Inte varlt nAtat .n.ck .. beritt& druli.kt ecb lantasifuJlt
om 04l<eo.. Par bar .det lolkUga : .Iln.tl delwrero paroUer. PAla!.
va8l!"'Alenet I prokU"n komm.t .. (aede mAng••v m6JninaatD••n
atl UllhOrayttrllndelnbeten, som . tar .kimttecknJnpl1.l ocb seri
elt .irt atl ge rost At opinJoner ' eno lorm. Wen d.t bAnder ockM
som 'lhte har rl d .lt k6pa in si,l '••lt konsth l'lOriea mobillrer..
inrorrna Uoas.systemen. PoU5in~ ' t fOrkampen p6 vÏ&lama..
Ir¡p&nden ocb rliltsl;ga llgirder ' rviintan pa.It det ok. "'llOru
ha.~ hhvlt o!<tuello. ". om den AteNPl'rïttAde demolu.-

Atl di\m~ av deo. ok~uts"'lI. , tin verltl;gen /¡rUo< de Iu.v Ptcu.
nin, om .."mOln,ngar l Baroe- . .. 10 ot.iilldeIbr olt linul. "Guemi 
10nIClOm Jooquln Rooefl ICortr6r u· !ili den .panok. staten un
Kultu.:hwoet verklr dE't som om me fiana en kopi& IV eD &n.nan
d..n"1uir sonens ilIe,.la propa · IV hans stora mlJnlncar pi _n
ia~dllkonsl U1.g)Drt en del"lv den .r mur i Barcelona. Oeh en fOr5ta
ponUska kl'!1pen redan tere ~en ~ nd ven.ion av Manell·}~rukOlii t J
pDrl'tlm~nt4rJ~ka de~kr.tins ·:t del gron.- ut.nyttjas som 'reu-
genombrott I (olkomrol1.nlnlen ment fòr e'tt pe.rkomrlde .
19n Som elt uttryck 'or grl11n-, ¡ ' ·Kon.stBn ir lribeteol 'ron.'.
sUp6komml~emulokalt o...• , kan mon lisa pa~n .v utstillnin.
ni~r4de ~t&Ll.nd mot den vitt- Bena. bi1der. StoT'l OM. Men nOI
ran~e lu<.. men. . 1J&nar m&lnin¡arn. pA ~Io-

V.,llM&InID'orno I Borcelon. nu viU.. "'.rore som fribeteNl
b'~Uknar .ocb .l kilJtr .1.1 IrAn....laD<lat lA JOm. ~u a1iyal.p-
Itna motsvancbecer-'{ ~ fotkhoD. ': pU. _~ . ..' ....
te~~ .Cbll., nejhkornoa !'onu.al. l' • LE1F NYLÈN

- 2 1 -

Ensescriuen d'Estocolm que al dia non (1899-1962) I Frederk: Mompou
18de novembre va tenir lloc a la Sala (1893·),
13rOnewald del Palou de la Música un. ' . A la ressenya al diari ·Svenske

'. çoncert de músIca catalana e càrrec : OEgbI8dat.. d'Estocolm: que llrma
Alel pIanista Josop Alllefa, actiu pro- .; )lIIs'G"1a'1 Sundln, llegim quel.amb
. pagador a Suècia de la noslra mús'.' . :' aquesl concert Josep Albera ha
: ca. El concert, que hllv~ estet orga..··": Ilvanç~1 un pes més endavan] enlre

hIlUlí per "Assoclacl6 c~ltural calala. :."!; els nostree pianistes més deslccats•. .
. ¡ na a1e palsoe no~dlclI .Les Quatre "" - -Josep Albera sembla trobar la IInla
' Barrello. va lei' un èxll é;,tOI8&enllts:·'::"·. èxpreEslva darrera le lonelltln. En
:OespréSdel eéneert"I veren entau-: .:,: .e~uesl senIll, la sevaI."terpral~cló és

. lar .etanle-clno peradnile en un rell- -Ïj , d un n.vell profund.; Sundln pBrla

. r tauranl de III clll\81 .~nlament 'amb ¡ ,,o' també del seu '8oblr" dolTllnJ de
, Jo••p Rlb.rapir fi IÒb.rer.1tl seu·:!:·.;l'lnslrumenloo. de l'.eKqulslda t¡latlse'

'h ll ' . .... . ' l ~;¡ ;~)~ ,j ~ ,.~.• , ; -:.;; ;'.,'" : ·~ '·: 'Cló.; de la seva .força concentrada•.'
' , . ~ :/ · .!: .l) ·;~¡"J ''1:,:.r¡¡·~ · · i !; l~;'' I .~ ·:··· ..la Interpretació est! ben twballa·
, l ' En el programa tll ,lIMa repree"':: ! , 'dll, tot t:anGervanl el sentiment da III.

o''iall' trea aegle. de niCJ~lca calalana, '~. ; · birt81o.. De les ccmpcsíeiene. Sundln '
de. d'Antoni sOler .iI1=r.2g-17831.el .' '. ella pr.lnc/palment ele Irlll. preludie
monJo que ara. el ·d, .. bre-gener.¡. ;. JIe Ricard 'Lamots de.Grignon I Su
IB/" objecte 4'un be anatge ¡nler·,~U~urb":de·Mompou: -:' ,' , . .':
naclonal.n commerro~acI6del2506 ' f','.!.':Pod8m ' u senyalar 't ambé l 'èalt
anlverSllTldelseu nal~ment FreIXl' , : : que' lla 11ngut Josep RIbera amb el
nel (1730)"...Narole ~ . Cuanova. ¡:: eeu npu .dlec. edltal per Caprlc.
(1747.17991; En/ICl Orenado• .:; {CAP 11721. da tnúalcasueca 1 eate

. (1 BIl7-191S);' . Jut'! . Oarrela . lana; amb composicions det .usc

.·( 1875-192.51, ~c:lll'd : ..~ote d. Grlg" " .Hlldlng RoeenbBrg (dels cetalan. RJ·

. : ; ~'~·:~ .:~¡¿~{~ ~:r~~! .~:;~1~~~;t:.~~J :;~~~~Jt:j . ': 2.:::", •..~... :)'. ~~: i;:· · ."' : " ~. : .: .,;'. '

peppar. salt

muskotnot

1 1/2 - 2 dI vitt vin

vetemjol

olivolja

rivebrod

LA CUINERA D'~STERMALM

d med skivor av hardKoka i ugn. Serveras deko rera
'1 ' ch tomatklyftor.kokta agg, hackad pers~ Ja o

Som dryck: r1)dvin

Laka ur kabeljon under 24 timmar. Byt vatten nagra

. "i t halvfardigt. Skar kabeljon iganger. Ko~a r se .
dem Skala och skar l oken ~ skivor.

bitar. Bena ur •
d " ft r i veteDoppa lokslingorna i vat ten och are e

1 · T 9 en emaljerad'·· l e t . Bryn dem guldgula i o Jan. a .
m)o . 1 " botten
kastrull eller jarngryta. HalI l~te o )a ~ .. " •

La 9 ned ett lager kabeljobitar . peppra. Stro over
9 .. .. a ett rikligt lager med

lite riven muskoknot. Lagg p

brynta lokringar. pudra pa rivebro~. Placera ett
ca 2 cm tjockt.

lager av det halvkokta riset ovanpa, _
- (kopt,

Salta ytterst forsikt igt. Tack med tomatpure

11
beredd hemma av skàllade, flàdda och mosade

e er . bl' bitar
tomater). Ovanpà tomatpurén ett lager ka e )0 ' .

ra. Stro over lite riven muskotnot. HalI pa
Pepp .. . d t brynta
vinet. Pudra rikligt med rivebrod . Spr~ u

.. ti ytt lager ris. Saltalokringar. Bred over e n
.. a 'kl' t med to-

utomordentligt forsiktigt. HalI p r~ ~g

~ SIa pà sa mycket buljong, att den 'star i
matpur",.
jamnhojd med det hela. Koktid ca en kvart.

1/2 kg kabeljo

2 dl ris

fiskbuljong

4 gula lokar

tomatpuré ' ( s a s )

lite ~argarin (sm or) .

F1)r 4 personer:
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EXERCICIS DE GRAM~TICA
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