
En acusar recepció de la vostra coiaonicació del 10 del corrent
he de manifestar-vos lleialment i sincerament, que jo soc el pri -
mer de lamentar el que ha ocorregut amh la publicació del "resum -
critic de premsa de la tecix^orada d'hivern".

Em consta que a la mateixa persona a qui fou encarregada la
missió de resumir la premsa, li passa desapercebuda aquella part -

que podia molestar la Societat de Sen/ors Accionistes, i a aquesta
Empresa, no li fou possible d'advertir-lo, per falta material de -
temps on llegir les prove-s d'impremta.

Ben lluny de l'anim d'aquesta Eriípresa está tota polhmica "fo¬
ra de casa", i menys encara de ccopérar en campanyes que paguin m£
leatar en el mes rainimim, la Societat Propietaria, a la qual m'hoa
noro de pertbnyer cor. a accionista.

Perb entenc que la Junta ha volgut, amb deliberat propòsit, d£
nar mes importancia al cas, de la que realment té, i en canvi, no
ha cregut necessari d'informar-se, -^ue en el moment en que aquesta
Empre a s'adona compte del que havia ocorregut, ordenb un nou ti -
ratge, i n'esborrb aquells conceptes que poguessin ésser molestos
per als Senyors Propietaris: Bel i^riraer tiratge, foren repartits -
exemplars en quantitat minima, comparats amb els del segon.

Consti, doncs, i sense altres aspiracions, que ho deploro sin¬
cerament; i consti tai.ibé una vegada mes que, en cap cas, ni en cap
moment he cooperat ni cooperaré en campanyes depriments o d'atac a
la Propietat, per a mi digna dels majors respectes i consideración

Ara bé, i en vista del tó de la vostra comunicació, he de dir-
V08 que, amb el mateix dret 'iue tíí cregut tenir la Junta de jutjar
despectivament l'actuació de la tem.porada passada, en contra de -
l'opinió general, tinc també el dret de cefensa, fent puolica l'o¬
pinió merescuda i unànime del jjábiic, de la premsa i de la majoria
dels Senyors Propietaris, q:ie es ben contraria a la cel autor de -
la sorprendent i injusta critica de la Üeraoria d'enguany; om diria
mes bé, escrita amb oi slíoïs proposit de molestar i perjudicar els
interessos d'aquesta Empresa.

No per esperada, ha deixat de sorpBBdrera la part de la vosta -
comunicació que una vegada mes, reflecteix la irreductible hostili
tat de la Junta envers aquesta Empresa: Oon a accionista he de la¬
mentar-ho, perque entenc -que resulta perjucial aquesta hostilitat,
ja que ha privat que en al^runs moments a que aquesta Empresa po -

guée desenvolupar projectes i iniciatives en pró del Gran Teatre
del Liceu.

l'empresa i-estrea, encara que no vulgui reconéixer-ho la Jun¬
ta actual, té ben cimentada la seva solvencia i el seu prestigi,
per consegüent, no te necessitat de recórrer a fer ella mateixa -
la propaganda a favor seu.

L'empresa >ie:-tres, esáá per demunt d'aquestes petiteses: èls
fets ho fan ben evixSent, encara que no vulgui reconeixer-ho a ixi
l'actual Junta de Govern; sols una obseció d'hostilitat personal
pot fer tancar els ulls a l'evidencia. Jó sotmeto, senáe pedante¬
ria, aquest judici a l'opinió pública, als Srs. Propietaris desa¬
passionats i amants dol Gran Teatre del Liceu, a la premsa, i al
públic en general.

No sento afany de vanitats, ^ni voldria amb aquestes esponta -nies manifestacions augmeíiífir l'antagonisme personal ue pot sen¬
tir la Jxxnta act xal en vers la meva moóostiHuima persona, sempre
adicta inmaculadament al Gran Teatre, i els seus prestigis, i a
la Societat Propietaria, i sols respectuosament, en dirigir-vos
aqiesta resposta, he trac-tat de:

Ir.- Lamentar el que ha ocorregut amb motiu do la publicació
del primer tiratge del resum ce critica de 1b temporada
d hivern 1934-35.

2n.- Lamentar quería actual Junta, apassionadament, no hagi -
tingut interés a 11^ir el segon tiratge, i

3r.- Protestar de la critica apassionada i injusta de la Me¬
moria d enguany, i del concepte do propaganda a favor -
del empne;;^ llestres, el res:xia crtic de la premsa.



Aixó es tot el que puc i he de contentar a la vostra comtini-
caci6 del 10 del oorrent, tot fent acte d'absoluta adhesió a la
Propietat del Oran Teatre del Liceu, perque aquesta en el seu -
dia jutji els actes d'aquesta Empresa que tot hora ^ procurat de
vetllar pels prestigis dol nostre Gran Teatre.

Visqueu raolts anys
Barcelona 13 de raaig del 1935
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Senyor President de lo Junta de Govern de la Societat del Gran Teatre
del Liceu.


