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llustre Sr. President de la Junta de Propietaris del

Gran Teatre del Lloeu

CIUTAT

Honorable Sr.:

Un agrupament de obrers -els sotasignats- habituals oonourrents
als quart i oinqué pisos d'aquest Gran Teatre, quina Junta V. tan
dignament presideix, li dirigeixen aquestes ratlles que son l'expre¬
ssió de un desitj general dels freouentadors del Lloeu, de que les
representaoions sigan donades amb més deooro de l'aoostumat en la
present temporada i ja en algunes obres de la passada, donos no res¬
ponen poo ni molt a les tradioions de dit Teatre, ja siga per la pre-
sentaoió esoénioa o per les interpretaoions.

Presentaoió : Ens ooasiona verdader disgust el presenoiar amb ma¬
ssa sovintesa en moltes obres, la manoa absoluta de veritable direooió
artístioa, amb deoorats defiolents, desoolorits, que enoar que sien
dels nostres oélebres pintors esoenógrafs Soler i Eovirosa, Viliunara,
Alarma i altres, els presentan sensa restaurar, sensa dignitat artís¬
tioa. La illuminaoió no oal dir, ho veu tothom, es deplorable, lo que
fa que el nostre Lloeu sia equiparè-ble ala teatres de teroera oatego-
ría.

Obres; Referent a les obres representades des del oomençament de
la present temporada, hem notat una manoa absoluta de oomplaenga en¬
vers el veritable públio d'aquest Teatre, desitjós de la deleotanga
i fruioió que aconseguia amb aquelles obres que tant de prestigi han
donat al nostre Lloeu.

Ja no podóm admirar a Wagner, Mozart, Strauss, Rimslci eto. ni als
nostres músios -dignes de tot elogi- Morera en el seu Emporium, El
Monjo Negre de Cassadó, Els Aimants de Teruel i Garín de Bretón, Pi¬
rineus del gran Pedrell, Meirianella de Pahissa, Neró de Manén eto.
Oal dir que ens fora plaent de veure representar aquestes obres, a
esser posible ( que pot esser-ho) en el nostre idioma vernacla.

Molestia del públic: Es lamentable. Sr. President, (i esperem que
posará, la seva valuosa influencia per tal de posar-hi una prompta so¬
lució) l'espectacle que oferim tots els dies de funció i especialment
els diumenges, fent la clàssica "cúa" en el carrer de Sent Pau, aguan¬
tant les molèsties de temps i dels vianants; espectacle -diguem-ho
d'una vegada- impropi de la categoria d'aquest Teatre.

Una solució oferim per arranjar aquest afer (solució que no compor¬
tará cap perjudici material a l'empresa dels espectscles) i es el que
les entrades siguin numerades. Aixís s'acabarien les molèsties que pa¬
teixen els assistents, ensems que el trànsit restaria millorat.

Esperem veurens atesos -ho repetim- en aixó manifestat, car ho creim
just.

Aprofitem aquesta avinentesa per a desitjar- li molts encerts en la
seva actuació, i saludarlo, junt amb els demés components de la Junta
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