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Ciutat» 28 de gener de 1933.

Honoratles Srs.

President 1 Membres de la
Junta de Propietaris dol
Gran Teatre del Lloeu,

Senyors:

L'entitat professional que
ens honorem en representar, amb motiu d naver
de oelebrar-so en el transcurs de la present
tençorada del Lloeu magnes festivals commemo¬
ratius de la mort de Hloard Wagner, oreu que
alxo ofereix una oportunlsslma avinentesa per
a retre homenatge i tribut d'admiració a 1'exi¬
mí artista Pranceso Viñas, creador dels he¬
rois wagneriana !■ primer intèrpret a Barcelo¬
na del "Parsifal",

Per això és que fou acollida
unànime 1 entuslàstloament per tots els pro¬
fessors músics i les entitats artístico tea¬
trals una proposta en el sentit de que » en
la celebració dels festivals Wfgner, 1 tina
vegada aconseguida l'aquiescència d'aqueixa
honorable Junta, fos desouberta en el Saló
de desoanç del Gran Teatre del Lloeu, npa
placa commemorant les gestes líriques de
I'll,lustre cantant,

A tal efecte, ens compleix a
nosaltres, respectables senyors, el sol.llol-



tar, amí) les màximes consideracions, el que
es vulguessin servir ordenar fos autoritzada
la fixació de la plaoa a que ens referim, amb
la seguretat de que la "bona disposició que re¬
servin a la nostra súplica serà rebuda i agraï¬
da amb tots els honors per part del nostre^es¬
tament i les altres entitats adherides a 1 ho¬
menatge projectat.

Amb la confiança que el preo
anteriorment esmentat mereixerà, per part d'a-
qusixa honorable Junta, el bon acolliment que
es indispensable per a donar realitat a la pro¬
posta, i que voldran servir-se assabentar-nos
del lloo més avinent del Saló per tal de fixar-
hi la placa i encomanar tot seguit la seva cons¬
trucció, ena plau signifioar-los-hi per enda¬
vant les més expressives gràcies i reiterar les
seguretats de la nostra mes respectuosa consi¬
deració.

Pel "SUroidAl? MÜSICAL PE CATA-
lum".


