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Senyor President:

les actuals circumstancies,el fet evident
d'un retrairnent total de 1^abonament,com ho
prova el fet que al punt d'ésser tancat,des¬
près d'estar obert al public durant deu dies,
solament han estat sol.licitades una llotja i
tres butaques,obliguen a fErn. resa d aquest Gran
Teatre ben a contracor seu,a dirigir-se a la
Junta de Govern de la seva digna Presidencia
a demanar la seva ajuda,evitant aixi.la suspèn
-sió dels anunciats Festivals^qual determinació'
vindria a agreujar la situació ciutadana.

Son evidents,i aixi ho reconeixerà la Junta
de Govern,els esforços d'aquesta Empresa per
tal de mantenir enlairats els prestigis del nos-
-tre Gran Teatre,sacrificis que amb tota classe
de proves.es pot demostrar, que han produit un
deficit molt considerable en^la passada tempora-
-da d'Hivern,la qual si be s'ha vist favorescu-
-da per un exit artistic,i per una gran afluen-
-cia de^public.no ha estat suficient per a co-
-brir l'enorme pressupost,per la manca dels in¬
dispensables ingressos que pro duia la Radio,i
la manca en part,de les subvencions de les sub¬
vencions oficials,

Apesar d'això,no decala 1'entusiasme ben
provat d'aquesta Empresa,organitzant la serie
de Festivals Simfonico-Vocals.en forma i manera
que restituïen al liceu,le3 seves glorioses tra¬
dicions,! donaven un marge de vida,a masses i
families que viuen del funcionament del nostre
Gran Teatre.

Les circumstancies,peró que no es precis de
senyalar aqui,i falta d'aquells recursos per a
suportar el pes enorme d'una serie de Festivals/
l'envergadura dels quals reconeixerà l'eievat



criteri de Vostè i de la digna Junta de Govern,
obliguen a aquesta Empresa abans de pendre la
greu decisió de suspendre'ls,a recorrer a la
Junta perqué amb carácter extraordinari,sense
que aixó pugui sentar precedent,! sense que re¬
present i augment de subvenció,li sigui concedi-
-da una ajuda o subvenció,en quantitat de CINC Mil
pes3etes,amb càrrec al Fonds de l'Art,per als cinc
Festivals expressats.

Tenint en compte la premura de temps,i consi -
derant aquesta Empresa de molta necessitat i d'o-
-bligacio per a el bon nom del nostre Gran Teatre
i de la mateixa Empresa,l'anunciar la suspensió
al public,aquesta Empresa ha senyalat per al pro-
-xim dia 25,la data definitiva per a fer-ho,per
lo qual.respetuosament suplica á Vostè que
l'esmentada^ data,li sigui comunicada la resoluHro
que es di«àtprendre la Junta de Govern.

Ko desconeix el que subscriu la gran responsa¬
bilitat que joer a tots representaria aquesta fa-
bal resolució,i es per aixó,que serenament,i con-
-fiadament espera que es dignará acordar l'ajut
que sol.licita,del oas contrari,declara des d'
aquest moment,la seva decisió de donar per suspe-
-30S els anunciats Festivals,já que no li seria
possible suportar per si sola,la enorme carga pre-
-supstuaria dels esmentats Festivals.

II.lustre Senyor President* de la Societat del
Gran Teatre del Liceu.


