
Barcelona 11 ele Noverdjre del 1933*

Sr. HiiSSOEÍÍT DE LA JUNTA DE GOVSíN DE LA SOCIE¬

TAT DEL CiUN TEATRE DEL LICEU.

Ciutat.

i.íolt senyor raeu;

ConSbTit el meu criteri, exteriorizat en Juntes
Generals i en el exercici del meu càrrec de Vocal de la Jun-
ta de Govern de sa digna presidencia, sobre la necessitat de
arbitrar mitjans i formules (lue tendeixin a vigoritzar la vl^
da de nostre Gran Teatre i a intensificàr el seu funcionament,
amb la finalitat de sustreurel a la infloencia perniciosa dels
monopolis d'un Empresari, qualsevol qui sia, i ala quals es¬
tem somesos constantment donada la forma en que se fan les
concessions de les temperades de funcions a base de subven -

cions per durant voris anys, com unic mitjb possible actual¬
ment del seu funoionamait, vaig considerar arrivat el moment
de traduir-lo en fets, mitjansant la adopció d'acords concrets
per part de la Junta General de senyors Accionistes sobre proi
posicions acordades en ^unta de Govern e inspirades en idees
renovadores d'una organització vella i caduca, i encaminades
a donar mes flexibilitat i movilitat o la propietat, produc -
tores de innegables ventatges i positius beneficis no solsa -

ment per a lo Societat si que també per als inter ossos parti-
colars dels Accionistes.

Pera la iniciació d'eixes corrents innovadores,
no podia oferir-se ocasió mes oportxina, al raeu entendre, quela Junta General Extraordinaria de senyors Accionistes cele -

brada el dia set del corrent novembre, per que eixa assemblea
arrivaba despres de dos anys teatrals plens de dificultats
que originaren conflictes greus en la marxa de nostra Socie¬
tat, puig, com tots ho recordem, les convulsions politiqueai socials de nostra Ciutat varen repercutir en el funuiona -

ment d'aquest Teatre fins al piint de haver motivat prcnbestes
airades de les niultituts, veus amenaçadores de certs sectors
de la opinió recullides per una part de la premsa, i també
vareo veure ingerències estranyes de Autoritats guvernatives
en el exercici de drets- privats dels accionistes provinentes
de contractes civils celebrats per la Societat amb la Empre¬
sa ae funcions.

Posar^remei a aquest estat anormal-de coses va
ser la preocupació principal de les Juntes de Govern en els
dos últims anys, segons- quedà exposat en les Líemories anyalsrespectives. Cal recordar que despres de la defecció del ex-
erapresari D. Josep doàéa, el funcionament del nostre Gran
Teatre va ser possible per l'auxili que li varen prestar laGeneralitat de Catalunya i el Ajuntament de Barcelona en mo¬ments dificils, auxili obtingut merces a les gestions perso-nals del Conseller de Cultura de la Generalitat Sr. Ventura



Gasol, oonseguint que aquella Corporació oficial organitzes
la temporada passada teatral de 1932 - 1933 i també la d'ara
1933 - 34, sense lo qual el Liceu hauria parmanescut proba -
blament tancat.

En una de les primeres conferencies tingudes amb
aquesta ocasió amb el Conseller de Cultura senyor Ventura Ga¬
sol qui acudí a la Sala de Jimtes de nostra casa, exposb dit
Conseller a la Junta de Govern reunida el seu vast projecte
per una nova 9,:,tructul;ació del nostro Gran ïoatre del Liceu
a base de nacionalitzar-lo i de respectar la Propietat dels
Accionistes. Prèviament assesorada la Junta de Govern pels
ex-presidents de la Societat que varen ser consultats, qui -
varen mostrarse propicis a tractar i estudiar aquesta qüestió
seguiren les conversacions amb dit Sonaeller de Cultura; i -
accedint al seu desitg, va esser convocada una reunió parti¬
cular de senyors accionifctes per a aue coneguessin per la ex
posició que els hi faria el mateix 3r. Vontura Gasol en sa -

cali tat de Conseller el seu projecte do la nova estructuració
del Liceu, qual conferencia tingué lloc ol dia 6 de maig prop
passat, produint en l'auditori exelont impresió demostrada
per els grans apluaddments que li varen ser tributats.I com
resultat d'aquella reunió s acordb per la Junta de Govern i
va ser anunciada en aquell mateix acte als reunits amb preseà
eia de dit Conseller, que va donar la informació als perio -
distes, que es convocaria una Junta General Extraordinaria
per ol nomenament d'una Ponencia encarregada d'estudiar i re¬
dactar les bases sobre les quals seria possible mtí projecte
de conveni amb la Generalitat, que abans de tot seria portat
e la previa aprovació de la Junta General d'Accionistes. Per
indicació precisa del Sr. Conseller do Cultura, s'acordb des¬
prés per la Junta de Govern que la Ponencia fos integrada per
la propia Junta de Govern i tres Accionistes elegits per la
Junta General a fl i efecte de que tinguessin representació
totes les tendencies de la Societat i resultés profitosa i
eficas la casca de la Ponencia.

Complint el seu oferiment la J\mta de Govern con-
voob la Junta General Extraordinaria per la designació dels
tres senyors Accionistes per a formar p^jt de |a Ponencia es¬mentada, que tingué lloo el dia .En
dita Junta General a prec dels senyorB Clot Junoy, Vila i ca¬
po, que insinuaren que per l'ausencia de la capital de molts
senyors Accionistes en aquell moment del èstiu, no habia 1'
assistència acostumada en la Junta, pera que els que fossin
designats tinguessin tota l'autoritat deguda, la Junta Gene¬
ral prengué 1 acord d'aplassar tal designació d'accionistes
per l'esmentada Ponencia per una altra Junta General Extraor¬
dinaria que es convoqués després del estiu.

La segona Junta General Extraordinaria fou convo-
oada per el dia set del corrent Novembre; i la Junta de Govern
acorda per unanimitat sometre també a sa deliberació la meva
proposició de reforma de l'artiole 42 del Reglament d'aquestaSocietat, que es reproducció esencial d'una proposició que esva distribuir impresa als senyors Accionistes per l'any 1907,i que, modificada i desvirtuada, va ser presentada i aprova¬da per la Junta General de l'any 1908, forman el vigent arti¬cle 42, que tal corn estb redactat ha resultat ineficas i ina¬
plicable. La finalitat de la meva proposició de reforma de1 article 42 era el remoauBr un obstacle insuperable que s'hioposa al millor funcionament dol Teatre, com varen poguer veure-ho al intentar venir al nostre Teatre la Companyia de BallsRussos en la Primavera de l'any passat 1932. Amb la reformaprojectada el Liceu podria obrir les portes en tot moment, apart de les temporades subvencionades, a tota classe d'espec-



tacles lirios, ooreografics o dramatics que vinguessin a no^
tra Ciutat i fossin dignes d'aquest Teatre.

Amb aquestos antecedents vingué la Junta General
Extraordinaria del dia 7 del corrent: i succeiren coses es -

tranyes en la deliberació i resolució sobre els extrems se -

gon i tercer de la convocatoria.

Oberta la discussió sobre el extrem segon de "la
designaoió de treu senyora accionisces per a que formessin
part de la Ponencia, integrada aderaés per la Junta de Govern,
per a que juntament amb el senyor Conseller de Cultura pogue¬
ssin estudiar i formular unes bases per la nova estructuració
del Teatre", s'hi oposaren a la aprovació d'aquest extrem les
veus dels senyors Clot Junoy, Vila, Capo i Comas de Argerair,
quatre Accionistes que acoattiman a figurar en el sector dels
Accionistes adietes al ex-empresari iíon Joan Mestres; sent de
recordar que aquestos mateixos Aocionistes assistiren a la con
ferencia donada per el Conseller de Cultura abans esmentada ~
sense formular cap proposta, ans ai contrari varen xmir sos
aplaudiments als dels demés oients; i sent de recoi-dar també
que foren ells mateixos quins conseguiren que s'aplasses tot

tencia ae\ s^s^ vontra eixes veus de oposició, apart de la
breu intervenció del Vocal Sr. Casas Abarca, no va alsar-se
altra veu que les impugnés que la meva sola, pero molt ferma,
apoyant la'necessitat de la designació dels tres accionistes
pera la ponencia, com un compromís moralment contret, i com
resultat que la dita proposició presentada de llargas conver¬
ses tingudes per tota la Junta de Govern i especialment per
el seu President amb el Sr. Conseller de Cultura, qui desit¬
java i confiaba en que seria nombrada dita Ponencia en la for^
ma esmentada, com tinic raitjb de fer uossible l'estudi de les
bases referents a la nova estructuració de nostre Teatre.

I respecte a la deliberació del segon exterm de
la convocatoria referent a la reforma del art. 42 del Regla¬
ment per mí proposada, també s'alsaren les mateixes veus dels
Srs. Vila, Capo i Comas d'Argerair, procedents del alud it sec¬
tor identificat amb el ex-empresari Sr. Mestres, oposant-se
a la aprovació de la reforiaa proposada. I també se va donar
el cas de que cap altre veu que la meva se deixb sentir de -
fentsant dita proposició, malgrat ser resultat d'un acord
pres unànimement per tota la Junta de Govern i despres de me¬
ditat estudi. Una interrupció estrident per part del Sr. Mes¬
tres al meu discurs, casi injuriosa volguemme atribuir parau¬
les que no vaig pronunciar, i que vaig tenir que rebutjar
amb crudesa, deixh al descobert el cap Invisible d'aquella
confabulac ió tramada per alguns accionistes pera enfonsar les
dos esmentades proposicions dels extrems segon i tercer de
la convocatoria.

Pero lo que rae produí sorpresa i contrarietat en
eixa Junta General va ser la facilitat amb que la Presidencia
va deixar-se influir i sugestionar per aquelles veus de tres
0 quatre accionistes provinentes totes del grup eludit, acep-
tant sense resistencia loa sugerencies que feren per tal d'e-
vitar que se efectuessin les votacions sobre els extrems
1 3' de la convocatoria, i donant la conformitat al aplassa-
ment de la resolució per la Junta General sobre aquelles dos
proposicions, malgrat la meva ferma oposició i protesta. Amb
aquesta actitut de la Presidencia, compartida per els demés
companys de Junta de Govern presents, va ser possible que una
minoria cridaira imposés el seu parer a tota la Junta Gene -



ral, esquivant la votació, la qual d'haver-se efectuat tai
volta hauria demostrat un acord contrari a aquelles veus de
oposició, tota vegada que forman la votació no solsament els
vots dels accionistes presents sino també els dels represen¬
tats ausents per rneffi de les delegacions reglamentaries, i
estic segur que entre les representacions de vots cedits hi
havia moltes que haurien apoiat una i altre proposició.

El havor-me trúvat massa sol en la defensa de les
úoa proposioiona e.imentadeo va donar lloo a que el accionista
senyor Comas de Argemir me interrumpís dient que "no molestés
laes a la Junta General".

Per tot aixó, davant els acorda adoptats per la
Junta General Extraordinaria celebrada sobre els extrems se¬
gon i tercer de la convocatoria, (dels quals jo diseanteixo)
que en realitat son negatives rotundes e irreductibles a ac¬
ceptar dites dos proposicions, si be disfressades amb la for¬
ma de aplassaíaents, orab l'intent de poder esquivar els pro -
pis impugnadora les responsabilitats per los conseqüències
que en lo esdevenidor puguin derivar-se de aquelles negati -
ves, hem cregué sn el cas de presentar en el acte mateix de
la Junta General lo dimissió del meu càrrec de Vocal d'aques¬
ta Junta de Govern amb carácter irrevocable, com vinc a con¬
firmar-la mitjançant el present escrit qiie tinc l'honor de
adressar a vostè en sa calitat de President.

3)eixo com "darrera disposició" en l'exercici del
meu càrrec de Vocal una proposició, redactada per rai i pre -
sentada a la sessió de la Junta de Govern que debia celebrar¬
se el dia 6 del corrent, i que per falta de nómero no pogué
cslebrar-se, referent a la conveniencia de dirigir una corau-
nioació al senyor Alcalde President del Ajtintament de nostra
Capital adharint-se a la solicitut odressada per el "CIRCOL
ARTISTIC" proposant la concessió do la Lfedalla de la ciutat
de Baroeioíia ai insigne artista PAU CASALS, i ofarint po -
sar a disposició del Comité organitzador del homenatja la Sa¬
la d'Espectacles d'aquest Gran Teatre òintra de les possibi¬
litats del contracte vigent amb la Generalitat de Cataliinya.Agrairé a vostè se serveixi donar compte de dita proposioió
a la Junta de Govern de sa digna Preèidencia a la primera ses¬sió que celebri, no duotant que reoaur^ un acord d'acollida
favorable i unanira.

i'Tostrant-me reconegut a vostè i als demés compa¬
nya de Junta per les atencions tingudes a ma persona, i ofe¬
rint coloborar desde fora de la Junta de Govern en pro de tot
lo que signifiqui millorament del nostre benvolgut Teatre,
quedo de vostè afectissim amic i s. s.

q. e. 8. m.

Alfons tíiquel Pascual.


