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Sr. PRSSILSÜT RE LA JULTA LE ::CTERE .LE LA 3C0IETAT

LEL aRi.E. TEATRE .LSL LLCSU.

Ciutat

olt senyor meu;

Corxe-yut el meu criteri. ezteriorisat en it es Cene-
Juntarals y en el exercici cTel meu carrecli de Vocal Ce 1

^overnAie sá digna Presüencia,? sobre la necessitat de arbitrar
mitjans 7 fiziiules '-^ae tendéixin A. .vigoritzar la vida del nos¬
tre Cran Teatre y á intensijPicar el sem funcionament, amb la
finalitat de sustreurel á la influencià perniciosa deis monopo¬
lis d'un empresari; qualsevol qui'sia, 3" als quals estem some-
sos constantment donada la forma en que se fan les concessions
de les temporades de funóioñs A base de subvencions çer lurant

raris anys, com Unió mitjà possible actualment del seu funciona
men considerar ccrrivat el moment de . tradui;:wen
m "O C- üi
, cvj-i vocuir t/ adopció conc

letS;
T.

jL c; 1/ O per part de Ic. u-jjct
rit-

Ce-

nneral dè senyors'a,ccicnistes -sobre proposicions acordades en
Junta de.Govern é inspirades en ideats renovadores d'una orga-
nitcació vella v caduca, y encc-mino-dcs AJ dòn.ar mes flexibilitat
y mobilitat A"la propietat,-productores de irmegables ventatjes
-r positius beneficis no soloa-ment pera la Societat sí que tambó
nero. els inferessos "oarticulo.rs dels accionistes.

Pera la iniciació d'eixes corrents innovadores, no

podia oferirse ocasió.'mes oportiina, al .meu entendre, que la Jun
-ta General Extraordinaria de senyors '.accionistes celebrada el
dia 7 del corrent ^ovembre.' pèrque. eixa assemblea, arrivals, des¬
prés de dos "1S2 .an3rs teatrals plens de dificultats que origina¬
ren conflictés.. greus en. la marxa.de nostra Societat, puig, com
tots bo récordéasles convulsions polítiques'y socials de nostra
ciutat varen repercútir en el funcionament d'aquest Teatre fina
al punt de haver motivat protestes airades de les multitpits,
veus amenassadores de certs sectors de la. opinió reciillrdes per



-J-na part de la preripsa-;- tí'Z-Poó vf.rom voure incerencioc catranyes !
de Autorit:jfe ¿-uvernatives en el exercici de drets privats dels
accionistes-provinentes de contr->iCtes civils celelrats per la So¬
cietat aiiib la Érapresa de funcions. * ■ • ' =' • • "

Posar remey á aouest estat anòmal de coses va ser la
preocupació principal de les Juntes de ^overn en els dos ultiras
anAT-S; segons quedá exposat en les í'^cHories a.nyals respectivos,Cal
reèordar que després de la defecció del ex-empresari D. Josep Ro¬
dés,- el funcionament de nostre Iran xea.tre va ser possible per !'■
auxili que li va;ren prestar la- Generalitat de Catalunya y el Ayun-
tament de Barcelona en.moments dificils,- auxili obtingut mercès
é. les gestions personals del Gonseller de Cultura de la Generali¬
tat Sr. Yentura; Gassol5 conseguint qsie a.quella Corporacié oficial
organisés la temporada, passada teatral de 1932-1933 3* també la d'
ara 1933-1934; sense lo qual el J^iceu hauria pemanescut pro'^^le
ment tancat.

Sn una de les'-primeres: conferencies tingudes amb aques¬
ta ocasió amb el Conseller de Cultuia Sr. Yentur;;, Gassol qui a.cu-
dí á..la'.Sala déeJuntas de riostra casa, exposé, dit Conseller á la
Junta de G-overn .reunida, el éeu. vast pi-o.^ecte pera una nova estruc-
tilracié del nostre Gran Teatre delc.I'iceu á base nacionalisa,rlo j
de respectar là piropietat deis accioñistes. Prèviament a.ssasor.lla
la Junta de Gqvern per éis ex~Presidents de la Societat que varen
ser ■ consultats; qui varfen .mostrarse propicis á tractar j estud/ic r
;aquesta questié.. seguidles conversacions .ab dit Gonseller de G-jifu
ra? y accedint al seu desitg, va . ser convocada una re"unié p._-.rti-
cular de senj^ors accionistes pera que coneguessin per Ix exposi¬
ció que els hi faria el mateix Sr. Yentura Gassol en t-a ciilitat
de Gonseller el seru projecte ;de la nova estructuració del Piceu,
qual conferencia tingué lloch^el dia 6 de ïlaig-prop passat, pro¬
duint en el auditori excellent impressió demostrada 'gex els H^^is
aplaudiments que li varen ser-tributats. Y com resultat d'aquella
reunió á'^acordá per la Junta de Severn au va ser an'unciada en amjieJJ. t. • w ■ '

mateix, acte als reiinits ab'.presenciè, de dit Conseller, que va do¬
nar la informació als periodistes,que se ■ con-vocaría una Junta Ge¬
neral ^Extracrdinaria pera el nomenament de una l&onencic;. enca.rregci-
da d'estudi:.Ar y redactar les bases sobre les q'aSls seria possible
un projecte de cofiveni ab la'Generalitat, que abcns de tct seria
portat a la, previa-, aprobació de la. "^unta Genèra.1 de accionistes.
Per indicació ..,presis8. del :Sr. Sonsellef de Cultura, s'acordà des-
pïés per la ..Junta..de govern que la ^onenoia fos integrada per la
propia Junta de Severn j tres accionistes elegits per la Junta Ge¬
neral fi " efecte de oue tin'"uessin renresentació totes los ton-
dencies de la Societat y res'ultés' urofitosa," y . efici.s la tasca de
xa onencia. ....

; Cumplint el seu oferiment la Junta de Govern convocó,
la -Junta. General Extraordinaria pera la designació dels tres se-
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lude aoue-stóo antecedents vingué le. o unta General Extra¬
ordinaria del dia 7 del G0rren;^j y succehiren coses estrt-rrres en
lá- • delit erad 6 y- resolució scire els extrems 2n y 3r de la oonvo-
c a10 -C1X -

Overta la discussiïS scire el extrem- segon de desig¬
nació de tres senvors acciònis-tes pera cuie formessin p-art de lo
Ponencia, i-nterrada rtdeoiés per la '^unta de Covem, pera que .i un ta-
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1' u'ei:-: e::tre:ú les veas dels òrs. Clot Vila;
Capo 7 Comas lo Arr^emir, ciiatrs accionistes pae acostam .n r? fi-
anrar en el sector .lels accionistes adietes al Gs£-empresari 1.
Joan Mestresf sent de recordar oue aÇj_nestos mateixos accionis-^
tes assistiren L la conferencia donada per el Conseiller do Gul-
tnra ala.ns esmentada sense formular cap protesta, ans al Gorj.tra-
ri "varen unir sos aplaudiments-als dels der.is o^^ents; y sent de
recordar tamíbé que foi^en ells mateixos cpiins consepuiren (.pao s'
aplassés tot acOrd scire tal extrem de la «^unta C-enoral Extraor¬
dinaria del diaf pretextant que hi havia poca a.sisten¬
cía de socis. = Contra eixas veus de oposició, apart de la "breu
intervenció del "^ocal Sr. Casas áharca, no va alsarse altra veu

que les impugnés que la meva sola, peró molt ferma, apoyant la
necessitat de la designació dels tres accionistes pera la l'onen-
cia, com un compromís moralment contret, j com resultat que
•dita proposició presentada de llargas converses tin.xades per^tota
•la Junta de Sgvern y especialment per el seu ^resident amh cl Sr.
gonseller de Cultura, qui desitjava y ccnfié.ha en que seria nombr

.ada dita l'oneiiciaen^la forma esmentada, com unic mitji de fer pos
sihle l'estudi de les bases referents ■•' la nova estructuració do
nostre •Teatre.

Y respecte á la deliberació del segon extrem de l'a
convocatoria referent ó la reforma del art, 42 del Re:i:l,:.m-3nt ^^er

mi x3foposada; també s'.alsareii les mateixes veus dels Srs. Yila,
Capo 37" Coma,3 de Àrgemir-, x^j^odedents del aludit sector identifi¬
cat amb el ex-empresarl S-r. Mestres, oposant se i, la aprobació del
la reforma proposada. Y també se vá_donar el cás- de que cap altra
veu. que la meva se deixà sentir'defentsant -dita X3roposició, mal¬
grat ser resultat d'-on acord prés unànimement ,per tota la Junta
de ^overn y després de meditat estudi.- Ena interru.pció estrii^it
pe-r part del Sr. Mestres al meu discurs, casi injuriosa vulg^rent-
me e.tribuir paraules que,no vaig pron-unciar, que v;i;ig tenir que
rebutgar amb emesa, deixà al descober el cap invisible d'aquella
confabulació tramada'•per alguns accianistes pera enfonsar leè dos
esmentades prox^osicions dels extrems segon 3.' tercer de la convoca
toria.

. •

Peró lo iue me produí sor')resft v contrarietat en eixa... . X u. C/

Junta daneral va ser la facilitat arib qao la Pro:jió-encia va deixrx
se influir y sugestionar -per aquelles '/eus de tres o cuetre acció
nistes provinentes totes del grupo al'udit,. aceptant sense resis¬
tencia les sugeriencies que feren per tal d'evitar que se efectúe
sin les vot.acions sobre els extrems-Pn y 3or. de l.a convoccitori

y donant la conformitat- -al aplassament de la ^resolució per la. Jitn
ta G-eneral sobre aquelles dos proposicions,- malgrat la meva ferma
oposició 3/ x''-0"testa.Amb aquesta actitud de Ic. Presidencia, com¬

partida per fels demés compan37s de J-anta de '^overn presents, va
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de la Societat del Gran Teatre del liceu.

ser possible one una jninoria cridavra imposes el seu parer á
tota la Junta General, esouivti.nt la votació, la q,ual d'ha.verse
efectuat tal volta hauria demostrat "on acord contrari á anuelüs:^
veils de oposició, tot.-i vegada gue foman la votació no solsa-

ment els vots dels accionistes presents sino tamló els dels re¬
presentats ausents per nedi de les delegacions feglanentaries,
V estic segur.gue entre les representacions de vots cedits hi
havia noltes/^Sauriam opopat una y altra proposició^

11 haveme trovat nassa sol en la defensa, de j,.es dos
proposicions esnontades v.a don,::,r lloch ó p-e el ?,ccicnrsta Sr
Comets de ^rgenir me interrumxm's dient piie" no nolestós m^rs d .

Junta General".

Per tot aixvjy, els acordes adoptats per la Jvui-
ta General lntr.aordina.ria celelrada sobre els extrems En.;.- 3er.
de la convocatoria, (dels puals ¿o dissenteixo)pue en re ..litat
son negatives rotundes é irreductibles ú, aceptar dites dos pro¬
posicions, si bó disfressades aiab la foma de aplassa.monts, -amb
el intent de poder esçLuivar els propis inpugnadors les respon¬
sabilitats per les conseo^uencies qv.e en 15 esdevenidor puguin
deriva,rse de aciuelles negatives, me cregué en el cas de pre-
g'entar en el acte mateix de la Junta General la. dimissió del
meu cs,rrech de 'Vocal d'ac[uesta Junta de ^overn amb carctcter
irrevocable, cOffi.minch á confirmarla mitjantsant la present
escrit q^ue tinch l'honor de a'dressar á vostè en sacelitat de
President.

Deixo com" darrera disposició" en el exercici del
meu carrech de Vocal una, proposició,redactada per mí y presen¬
tada á la sessió de la Junta de Govern que debía celebrarse el
dia 6 del corrent, y que per falta de nuímero no pugu.é celebrar¬
se, referent á la conveniencia, de dirigir una comLinxcació al
Sr. -^^Icalde President del A;iuntament de nostra capital aherint
se á la sollicitut adressada per el " CIDCOL .ARTISTIC" propo¬
sant la coneessió de la TIedalla de la ciutat" de B.-..rcelona al
insigne artista PAü CASAIS, y oferint posar á disposició del
Comiitó organisador del homenatie la Salo, de esxjectacles d'



 


