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3n acusar recepció de la vostra coraimicació del 10 del
correrxt.he de ms-nifestar-vos llels-lment i sincerament, o ue jò soc el
primer de lamentar el nue ha ocorregut amh la publicació del"resum
critic de premsa de la temporada d'Ydvern".

dm costa nue a la mateixa persona a nui fou encarregada
la missió de resumir la premsa,li passà desapercebuda acuella part
q^ue podia molestar la Societat* de Senyors Propietaris,i a acuesta 3m-
-presa.no li fou possible d'advertir-la,per falta material de temps
en lle¿,ir les proves d'imprenta.

Sen lluny de 1 "ànim d'aquesta i]mpresa está tota polàmi-
-ca"fora de casa",i menys encara de cooperar en campanyes cue puguin
molestar en el mes minimim,la Societat Propietaria,a la qual m'honoro
de pertànyer com a accionista.

x'erò entenc que la Junta ha volgut,amb deliberat propó-
-sit,donar més importancia al cas,de la que realment té,i en canvi,
no ha cregut necessari d'informar-se,que en el moment en què aquesta
Umpresa s'adonà compte del cue havia ocorregut,ordenà un nou tiratge,
i n'esborrà aquells conce tes que xjoguessin ésser molestos per als
Srs Propietaris:2el primer tiratge,foren repartits exemplars en quan4
-titat minima,comparats amb els del segon.

Oonsti,doncs,i sense altres aspiraciones,que ho deploro
sincerament;i consti també una vegada més que,en cap cas,ni en cap
moment he cooperat ni cooperaré en campanyes depriments o d'atac a
la Propietat,per a rai digna dels majors respectes i consideracions.

Ara bé,i en vista del tó'de la vostra comunicació,he de
dir-vos que,amb el mateix dret que ha cregut tenir la Junta de jutjar
despectivament l'actuació de la temporada passada,en contra de^l'opi-
-nió general,tinc també el dret de defensa,fen pública l'opinió meres-
-cuda i unànime del public,de la premsa i de la majoria dels Srs Pro-
-pietari3,que és ben contraria a la del autor de la sorprendent i in-
-Justa critica de la Memoria d'snguany;om diria mes be,escrita amb el ■
sol's propossit de molestar i perjudicar els intereses d'aquesta 3m-
-presa. ^

l·Io per esperada,ha deixat de sorpreníem la part de la vos*
-tra comunicació que una vegada més,reflecteix la irreductible hostili-
-tat de la Junta envers aquesta ZímpresasGom a acci'Yfuèrt^a hè^dè lamen-
lo'7pèis-que-·--ent^!eic'"'Çij:è· Yésül1ra'--p^2?ú^í^ aquesta hostilitat, Já que
ha privat que en alguns moments a ^ue aquesta Smpresa pogués desenvolu-
-par projectes i'iniciatives en pro del Gran ïeatre del Liceu,

L'empresa Mestres,encara que no vulgi reconéixer-ho la Jun-
-ta actual,té ben cimentada la seva solvencia i el seu prestigi,per
consegílent ,no té necessita,t de recórrer a fer ella mateixa la propagaui-
-da a fovor seu.

L'empresa Mestres.està per demunt d'aquestes petiteses:els
fets ho fan ben evident,encara que no yulgu reconeixer-ho aixi l'actual
Junta de Govern;sols una obsseció d'hostilitat ^ers-Qjnal pot fer tancar
els ulls^a l'evidencia.jó sotineto7SensF~p^antaria,aquest Judici a 1'
opinió pública,als Srs Propietaris desapassionats i amants del Gran
Leatre del Liceu,a la premsa,i al public en general.

Ivo sento afany de vanitats,ni voldria amb aquestes espon-
-tanies manifestacions augnrientar l'antagonisme^^rs-^nal que pot sentir
la Junta actual en vers la meva rnodestissirna persona,sempre adicta
inmaculadan^ent al Gran Teatre,i als seus prestigis,i a la Societat pro-

• -pietaria,i sols respectuosament,en dirigir-vos aquesta resposta,he
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Lam.entar oue la actual Junta,apassionament,no
interès a llegir el segon tiratge,!

Sr.- Protestar de la critica apassionada i injusta de la liemo-
-ria d'enguany,i del concepte de propaganda a favor de 1^
empresa Iúe3tres,el' resum critic de la premsa.
Això es tot el que puc i he de.contestar a la vostra co-

-fnunicaciò del dia lü del corrent,tot fen acte d'ahsoluta adhe-
-sió a la Propietat del Gran^featre del liceu,perquè aquesta en
el seu dia jutgi els actes d'aquesta Impresa que tot hora ha
procurat de vetllar pels prestigis del nostre Gran.peatre.

Visqueu molts anys'.
Barcelona 15 de Maig del 1955
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Senyor x-resident de ,1a Jun^a de Govern de la Societat del Gran
featre del liceu, . .. ■ , ' "

f


