
Barcelona 7 ele Julio}. del 1936.

Senyor IT. Sant i Tous. '

President de la Societat del Gran Teatre del Liceu.

ciutat!

Estimat Senyor President i molt distingit amic;

Acatat d'arrivar
de Palma, destriu. de la correspondencia la d'eixa Entitat i em
trovo amb un ofici, de data 23 de Juny, pel qual vostè me comu¬
nica que en la Junta General Extraordinària darrerament celebra¬
da vaig ésser elegit Vocal de la de Govern de la seva digna pre¬
sidencia.

Vostè coneix perfectament les causes que m'obligaren
a borrar el meu nom de la candidatura presentada en la darrera
Junta General ordinària. Vull dir que el nomenament m'ha contra¬
riat. Si el deure está pel damunt del sentiment; i si la no ac¬
ceptació pogués implicar un desaire al sector de la propietat quq
immerescudament, m'ha honrat amb la seva confiança, al ensems que
una desatenció als dilectes companys de Directiva, accepto el car
rec, com a una carga, mes que com a una satisfacció.

La meva absència va impeddr-me el poder assistir a
la Junta del dia 25 de Juny.

Amb altre ofici, de data, 26 de Juny, m'assabenta de
com la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia avans, acordà
nomenar-me Vicepresident de la Societat.

l·Io pu¿deixar passar el dir comunicat sens protesta,
encar que aquesta vinga amb retràs, per la causa invocada. Pro¬
testa que fonamento en que jo, dins la Societat, tan en l'ordre
material, com en els moral i social, soc un propietari de caràc¬
ter microscópic, mancantme la talla, els antecedents, l'autoritat
historia i prestigis que el dit carrac requereix; per tot el qual
desitjaria que la Junta de Govern de la seva digna Presidencia
volgués rellevar-me del mentat càrrec, pel qual qualsevol altre
dels dignes companys te mes títols i aptituts que el fimant i mes
quant la Junta te la fortuna de comptar amb noms altament presti¬
giosos, algun d'ells de cáegoria indiscutible de president.

Dels anteriors oficis reculleixo, amb alegria, el no¬
menament de President fet a fâvor de V. Pocs presidents haurà ee»
comptat la Societat amb la sòlida preparació artistica-musical-
escenográfica i prestigiosa historia liceística de vostè, tan
profondament coneixedor de la vida i historia cultural-artística
del Liceu; tot el qual fa augurar-li una actuació brillant des
la cadirabpresidencial, dats els aíludits i reconeguts prestigi,
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i competencia; rellevant preparació i autoritat i fervorós amor
vers la nostra Institució, com a genuí representant i devot ai¬
mant de la seva secular tradició.

Saludi, cordialment, a tots els molt dilectes i molt
distingits i preuats companys de Directiva i vostè mani a son
afm. amic i servent,

q. e. s. m.


