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C I U T A T 

Benvolgut amic: 

Em diuen que hi ha ~na corrent altre vega
da favorable a la empresa decaiguda, perque 
~s rebutji l'intervenció de la Generalitat i 
Ajuntament i eo torni a la confusió anterior. 
Mirin be lo que deioideixin, pues la bofeta
da moral a la Generalitat no. els hi sera· per 
donada. 

o o o 

La Junta ·general última, afí de que el 
Liceu no hagués de passar per la vergonya de 
quedar tancat, va concedir a n'el empres~ri 
a més de 1a ordinaria de 4 . 200 ptes. una 
venció extraordinaria de 50 mil, condiciona
da a la rescinció del contracte gue de fet 
üebi.a consi·derarse r~scindi t per els di fe- · 
rents incomplimentE. Aqueix nou ajut, mai 
prou alaba~, no fou acceptat i a n'el venir 
a coneixement de les masses i de~és que del 
Liceu treuan un al'ivio económic per la res
ta de l'any, s'exaltaren 1 anaren a protes
tar a nAel Govern Civil, a n'el Ajuntament 
i Generalitat, perqué s'els volia posar en 
el cas de fer di~barats . .. Protestavan con
tra la Junta, contra els propie~aris, que 
segons ells no es preocupaban de ·la trista 

· situació de aqueixos modestos colaòoradors . 
A i~~tancies de les ~sse~) la· Generali-



•• tat crida a la Junta exposant-1~ le~ queixes _ 
avans dttes, i en la impossibilitat d'un arran
jament sertós, es convingué que la Generalitat 
procuraria acceptar la proposici.ó feta a n'el 
empresari, de les 4.200 més les 50 mil ptes. 
per aqueixa temporada; cal repetir que la con
dició habia d'esser única i exclusivament per 
aqueixa .temporada. 

Ja d'acort la Generalitat i Junta de propie
taris, salvo aqueixa el portar-he amb Junta ge
neral, s'anomena un comité del que he fet el 
sacrifici de acceptar-ne la presidencia, per 
organitzar dintre les possibilitats (ja que 
tots els grans artistes estan compromesos, ~ 
méo de que a cada moment es presentavan duptes 
i indecisions) una tempor.ada digne del Liceu. 
El comité funciona per lo tant, baix els aus
picis de la Generalitat representat per el Con
celler de Cultura Sr. Gaseol, i t~mbé de l'A
j~ntament, representat per el Sr. Pellicena, 
Conoejal de Cultura a n'el Consistori. Per fi, 
després de i~_menses dificultats, habem pogut 
presentar ·un programa que en termes generals, 
es el segnent. Obrir la tempor~àa el 14 de Ja
ner, amb una magnífica i completa companyia 
russa, que debutara amb 11 La.Ciutat invisible 
de Kitege 11 ; altre companyia italiana amb ele
ments de prin:er ordre; altre espanyola .i ca
talana, per acabar amb un cicle vmgneria, tam
bé amb companyia de primer ordre, quals repre
sentacions coincidiran amb el cinquantanari de 
la mort d'En Ricart Uagner, lo que dara lloc 
a una gran conmemoració. 

Per la resta d~l prçgrama esta en cartera 
el propósit de donar vuit grans festivals sim
fónlcs i corals, per posar terma amb m1 cicle 
únic de Mozart. 

Com qu~ sento a dir que molts s'oposen a . 
aix6, dic a n'els opositors que estan obcecats 
si aixó es confirma, lo que veurem aquesta nit, 
pro que pensin amb les conseq~encies desastro-

/ .• , 
ses que la negati~a podria portar; pues tots, 
jo el primer, obrem amb la major bona fe, amb 
esperit de sacrifici, desitjosos d'encertar en 
la nostra decisió. La Generalitat te ja con
tractats molts artistes; els russos estaran 
a~í antes de vuit dies per els assaigs. Tot 
s ha fet per el be del Liceu, per Barcelona, 
per fer desapareixer al extranjer la fama 
de ha~er sapigut ... reduir el Gran Teatre Li
ceu, de lo més elevat a la faç del mon, a la 
última categoria. Repeteixo, feta aqueixa tem
porada, de la que Barcelona nc pot prescindir, 
es disoldra el comi té, i la Junta quedara ab
solutament lliure per lo que convinga o acordi 
fer. 

Tal es lo que em sembla que la Junta que V. 
presideix, hauria de dir. Jo demano a tots els 
~ls propietaris, entre els quals m'honro en 
perteneixer, que ee fassin carrec de tot lo 
exposat i en contes de posar traves, procurin 
ajudar-nos per el be de tots, prescindint -de 
simpaties o antipat · es, mi~ant sols l'interés 
suprem de l'art, qual temple es el Liceu, fins 
fa poc gloria de Barcelona. 
De V. af:m. 
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