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El Comité Pro-liceu per tal de prosseguir en la seva tasca de
contribuir al ressorgiment dels prestigis del gloriós Gran Teatre
fomentant totes aquelles grans manifestacions artistiques,i per
altra part.recollint les suggerències de les nostres Corporacions
Oficials,que projecten celebrar enguany,amb tot 1'esplendor,1a
data de la commemoració del tercer Aniversari de la proclamació
de la Republicà,té l'honor de sotmetre a l'aprovació de la Junta
de Govern el pla artistic a àesenrtilar en la temporada de Prima-
-vera^del 1934,

D'acord amb la autorització que té aquest Comité per a donar
un maxim de 70 funcions durant 1 any teatral del 1933-34,en la
temporada de Primavera es faran:

DOTZE funcions per la cèlebre Companyia de BATIETS RUSSOS de
Monte-Carlo,q ue amb tan sorollós èxit va actuar la
darrera temporada de^Primavera,

DUES representacions de l'òpera nacional basca del cèlebre
mestre Guridi"ALüAlA" ,q ue será esplèndidament presenta-
-da amb tota propietat i riq-uesa,i magnificament in-
-terpretada pels prestigiosos artistes que darrerament
hi han obtingut un èxit grandiós a Bilbao,amb els quals
hi cooperará el tan prestigióa"ORPEOII VASGO"Euzko-Abes-
-batza.de San Sebastian,i els famosos "spatadanzaris".

UN grandiós FESTIVAL SIMFONIC-VOCAI.per el dit Orfeó Vasc
i l'orquestra.

DOS extraordinaris FESTIVALS VOCALS,per la famosa masa Co-
-ral^CANTAREA RUMANIEI" de^Bt^agest,una de les entitats
de més reconegut prestig d'Europa,

L'ordre i les dates d'aquests esdeveniment artistics,seran
els següents:

FESTIVALS CANTAREA RUIÍANIBI i representacions de l'opera
AL·IAIA i el FESTIVAL SIMFÒNIC VOCAL,pel Orfeó VASC,del 6 al 15 d'
Abril(coincidiran amb la setmana de les festes oficials de la
proclamació de la Republicà.

Representacions per la célebre Companyia de Ballets Russos,
del 10 al 24 de mai§.

Per cada una d ^.questes 17 funcions i Festivals,la subvenció
serà la que té acordada la Junta,amb carácter ordinari,o siguin
de 4,200 pessetes,i a més,els impostos corresponents i convinguts.

Per tal que la Propietat del Gran Teatre contribueixi d'una
manera patriòtica a lesextraordinaries despeses q ue reporten les
representacions de l'opera AíylAIA i el Festival Simfonic-Vocal ,al
qual cooperará l'Orfeó Vasc,per a la mes gran esplendor de les
festes que oficialment s'organitzen per a^la celebració del ter-
-cer aniversari de la proclamació de la Republicà,el Comitè sol¬
·licita una subvenció extraordinaria,per a les dites representa-
-cions de l'opera AláAlA i FESTIVAL Sirafonic-Vocal,de QUATRE MIL
pessetes.

Confiant el Comité Pro-Liceu,en el patriotisme de la socie-
-tat de la vostra digna Presidència,espera q^ue voldrà contribuir
en aquesta forma a les esmentades festes,i aprovarà el conjunt d
aquesta petició.

Visqui molts anys,
Barcelona 10 de març del 1934

Comité Pro-Liceu
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