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En la tasob corresponent a l'actuaoiô de la Ponènoia
designada per¡l'ultima Junta General de senyors Accionis¬

tes, ha oorreapost al aotasignat l'estudi i desenrotllO/vwW:

del tercer i quart lema o enunciat, que amb tanjta oportuni¬

tat determinen ela companys tècnics, l#f acurada i oportu¬

na opinió dels quals precedeix.

Però, abans que tot, cal fixar determinades conclu -

sions, que considero prWies a Inoportunitat i quantia de
la possible adquisició de les ca ses |nJ 2 i 4 de la Bambla,
de propietat del círool del Lioeu.

He dit conclusions^ i, en conseqüència, sacrificant

l'historial d'ont^oedents a la breveíat i claredat, passo
a enumerar-les seguidament, ooia^a resultat d'un estudi oonj-
oienflSít d'antecedents, títols i inscripoiSñs:

1®.- Que el títol primitiu de la propietat del Gran

Teatre del Liceu, es l'escripturo d'Establiment de 1'ex-

convent de Trinitaria^ de|l9 de juliol^de/l844, efecte de
la H. 0. def22 de juny de/l844, en lo qutffea diu ^terminanjfc
ment: * que la cesión del expresado Convento a oenso oon

el canon anual del 3 sea y se entienda o titulo de es -

tableoiraiento perpétuojy traslaoión irrevocable de dominio
dtil, oonoediendole al propio tiempo lejfacultad de redi -

mir, ouando quisiese, ol oenso impuesto por el valor total

en que se estime el edifioio, mediante ouyo pago quedará

traspasado aj favor del mismo Lioeo, perpetuamente, toa o el
pleno dominio dlreoto y util de la flnoa», i, jf/fc quant a

la propietat de l'edifioi, queda demostrada! en el Registre
de la Propietat, per l'aportació de oapitala per a la seva

joonstruooió i el compliment de les obligacions contretes

Lioeu a favor dels que, amb l'aportaoió de capitals



2)

van far possible la dita oonejtrucoió.
2a - Que en SO de maig del 1857, va quedar redimit

el oena que gravaVa l'edifioi del featre en virtut de ^
i'escriptura d'Sa tab liment del 19 ¡d© juliol del 1844, utilijt
zant els benefiois de la Llei delprimer de maig de/11855
que oonoedia ais cenastaria de bens provinents de l'Estat,
la facultat de redimir els cenaos que excedissin de 60
rala anuals, amb la qualj redeïíoió del cena que grava^at el
Teatre, La Societat de Propietaria va quedar en plena pos¬

sessió de 1'iWmoble.
3a - Que per escriptura de£l6 d'octubre del 1854,

I

otorgada entre iajSocietat de senyors Accionistes i ele
delegats del'lioeo Filarmónico ¿pròpiament dit, van ésser
traspassades a la Societat d'Aooionistes totes Iles servi¬

tude que el Lioeu s'havia reserve t en les diferent^# es -

oripturea d'establiment de diversos solars o édifiais que

no preoisaven a lea plantes i /serveis de l'edifici del

Teatre.

4a - Que la propietat del Oran Teatre del Lioeu^. no
estfe sub jec tec a Joondioió reversional de cap mena, pel mo¬
tiu que sigui, ni amb pretext de oap tltol^Joorrí^ pel pas¬
sat, l'edifioi del Oran Teatre del Lioeu^el perill

vertir a l'Sstat.

6a - Que la Societat de Propietaris del Oran Teatre

del Lioeu^. val pÇndre estat legal, en merits del üeglaiaent

que varen formalitzar e¿ 3ljd* desembre de^Í854 i que va
esser aprovat pel Governador Oivil de lla Proviioie am 30

de ma ig del 1856.

6* - Que de l'escriptura del 16 d'ootubre del 1854,

porgada davant del Notari 3r. Uoreu, entre els Aooio

Lioeu pròpiament dit {en

en el cas

nistea del Teatre i la Junta del

tangui# Conservatori}^ es dedueix clarament que

de deixar d existir les ofetedres del Lloeu Pilarminio ple
\ • —

garla el pagpP de la subvenció de 30.000 rals anuals, i que



3)

darien agregats alJTeatre^ els looals de les obtedrea 1
Lei^dependànoles êfcM&fkAt&Wken forma que e's discu¬
tible que l'avui Conservatori sigui propietari deís lo

oals que utilitsa, essent opinió del que subscriu, que el
Conservatori del Lioeu en té 8ole®(/-"ent la possessió condi¬

cionada a què no interrompiüàfll l'ensenyança filarm^nioa.
7» - Que el Conservatori del Lioet^ no te el dret de

domini sobre els immobles n^ 2 i 4 de la lïarabla, 10 adqui¬
sició dels quals ens ocupa.

8a - Que tingueat en compte que en l'escriptura d'Es
tabliraent de/18,í de març del 1847^ consta: "que se estable¬
cía oon el correspondiente dominio a favor del Liceo, en
la parte que pueda tenerlo, oon reserva de ils fadiga oon -

vencional on todo y firmar para asegurar sus derechos», re

serva que en l'escriptura d'lis tabliraent del 14 d'abril del
1847 es ramifica i confirma: "El dominio direoto a favor
del Liceo", téaggSârt en compite que en l'escriptura abans

esmentada de^lG d'octubre del 1854, entre la Societat d'Ào

oionistes i el Conservatori, no es traspassa a favor

aquest el domini establert eai IB de msrç &14 d'abril del
1847, hem dejreconbixer que qui posseeix el domini direo -
te sobre les cases na 2 i 4 de le Ksmbla^, es la Societat de
Propietaris del Gran Teatre del Lioeu, i no iel conservato¬
ri, amb lctquel/Sí^que subscriu te'l'honor de ratificar Jtffií
que, respecte a aquest extrem, van deixar sentat M 14 de

agoat del 1922,j amb 0¡&¡¡¡¡üí lluminós dictamen, els lletrats
\ 1

Srs. Vilaseca, Carner i Canches Lieama.

9a - En diferent^# esoripturea, que no ea del oaa aa

mentar i que per a Jftwç\eve verifioaoió em remeto al hegia-

tre de la Propietat i a l'Arxiu de la Societat propietària
del Lioeu, varen quedar establertes les sorvitu^, la ¡reia
ció de les quals segueix, enumerades correlativament sense

solució de continuítat, començant per les que afecten a la
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oasa xr? 2 de la Rambla»

I).- Ha de conservar-se i millorar-se 1# edificat. inaá**~
iv*-

reedifioar; el primer pis te de quedar al mateix nivell
que el "Vergel*, i la façana igual a la del costat. Els
fctiMm* vidriare», etc., de 1 exterior tiígoaf d^arraonit -
zar iamb la resta de la façana. Ho podrtíñ insta^ar-se in-
/ I £
dttstries o raeoaniBÍaes que ?a«sin fressa o ftes$ï»e€í»si2&4n

raal^olor, ni que en qualsevol forma puguin incomodar
concurrents al Teatre, ^

II).- Referent als sol» es compren en aquesta

finca, el t&favq que hi ha al darrera de la botiga que oom

prèn lés portes

III).- Aquest

11 i 12 del oarrer de Sant Pau.

t'¿^
te-fl-e-ûoafrinaj se a Oaffc, precisament

durant les hore3 de funció, queckñ^obertes les portes de

comunicació del Teajtre# i tancades lea de comunicació amb
/ i»

la botiga, ai no es amb consentiment de 1 Empresa, i po¬
sant les portes, reixes, etOy queyperraotenlTel se^ei, im¬
pedeixin l'entrada al Teatre de tot aquell que no hi tin¬

gui dret.¡Mitja hora abans de començar la funció quedarà
' \s M

lliure el looal. El Cafè estera ÊLuminat, adornat i amo -

blat decorosament.

Referent a la planta be ixa:

IV).- Queda perNla Societat, la porta i entrada del ca¬

rrer de SantjPau, o ai^la 13 oontada del(|e la cantonada
de la Remblai

V).- l'espai que ocupa l'entrada existent *fe la part

del pòrtic de la ^Rambla,, i el de l'eacale que segueix a la
dita entrada^ queden fora de l'Establiment^ i destinats
exclusivament al lioeu i al Teatre.

VI).- Els patis del darrera de la ocsa^- preataffn les
servitud de llumja les finestres del veot^bj^, del *Ver-
g®l^ i del local1 que hi ha al seu damunt.
VII).- 31 solar prestarà les servitud necessaries per

al pas de les/aigües pluvials i lettrines del Teatre, mit-
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Jaaçant les oanyeries corresponents.

VIII).- Els patia, comunes i pous, pertesé4»a»*8 al
ÙVL.

Teatre, prestaré'n lea servitu® que a'indicarían si trao-
tar dels; SKjmk de la ce sa n' 4.

^ /dyu^
Entresnóla:
DC).- Es varen oonstruir despres a'cfcorgada l'escrip-

tura d'Establiment. L'escrit de subsanaoió^ diu: "Els en

tresnóla venenf representats sí l'exterior^, per tres bal-
cons a la Harabla i deu al carrer de Sant Pau, ^f^rent els
altres quatre els que iMirainen les peces destinades a ad¬

ministració del Teatre. Constantment han estat en posseí-

feió del Teatre, i totjinclina a estimar la prescripció
per la possessió pública i paoífioa/a titolíde dominl^du-

/
rant mes de trenta anys.

Primer pis:
S

X).- La seva ooiaunioació amb el Teatre i us de 1 esoa-

le lateral^ propietat del n© teix^í^es condicional. 8i s'a¬
corda l'establiment d'unj"Caaino, podrim obrir-se les por
tes de comunicació entre el "Vergel»» ij el pls^ i entre
aquest i la galeria^ previ consentiment de la propietat
i de/l'Smpresa; iyon tal oas^ el Casino també podré uti -
lit zar l'eaoala indicada.

Segon piB:

XI).- Existeix una servituïj derivada de les neoessi -

tats del Conseifvatori, que ocupa els locale^ propietat del
Teatre, existents al damunt de la galeria en la part de la

Harabla i al damunt del »»Vergel»». Consisteix -«¡fc/ocupar part
del segon pis, o tro^ comprès deu|e la Harabla fins/al
set) balcó inoluscarrer de Sant i?au; mentre# duri
1 ocupació, jtlndrfejel "coróle del LiceuL en corapensa^ri^
t i ^1 us del local que forma la galeria del teroer pis en la

part de la ¡{arabia. No'es pagarïïn res reoi^rocament. Sub -

sistiré l'ocupació mentre# es mantinguin les càtedres, i
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/
b'extingirà ^ extingir-se l'ensenyança, o no estar sota

la direooi6 del liceu, o diaoldreW^aquest.
7

Tercer pis:

XII).- Servitud a favor de la oasa, per a ocupar tem -

poralmont, aniel cas del número anterior, el local gale -

ría del tercer pis, propietat del Teatre.

XLLL).- Servitufi^per a respectar el pas del porter del

Liceu fins a un dels pous i treure'n l'aigua que neoesai-

Terrat;

XIV).- Prestarà les eervívu^a de llums, mitjançant fi¬

nestres, a les peúses del damunt del "Vergel»»

XV).- Servituf^de rebre les aigües de la coberta del

»»Vergel»
v.

XVI),- Servitu? de lluras a les estañóles del Conserva¬

tori.

XVII),- Servitud de vistes a favor del Teatre, degut a

que aquest es ma alt que el terrat.

Casa nu 4 de la Hambla.

XVIII).- Com en l'anterior, ha de oonservér-se i millo-
rar-se 1# edificat. reedificar, el primer pis 1» de que

dar al mateix nivell que el "Ve^gel^, i la façana igual a
la de l'esquerra. La part interior de la galeria i depen¬
dencies no poden variar-se sense el permis de la Junta del

Teatre./La faumiriació de les galeries anirk a carreo de
, ~j£¿) |ipnÂoh/

1 Smpresa. Hius vidriares, eto. de l'exterior de la

façana flewenf d/grraonltaar arab ,

-Jo tsbv-f^ i

XIX).- 3ervitu$fde llum i ventilació. Heben llum per

mitjXa de reixes ool. locad es a terra del p^brtio.
XX).- Iret d'utilitaar, fora da los hores de fundó,

les comunes existents en els doa patis tocant al Teatre,
i el pou situat al costat del carrer de Sant Pau.
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XXI).- Dret d'utilitzar un corredor de pea per a l'e-

feotivitat de lea anteriors servituár.
XXII).- Tindrà una porta en el pati primer i dues en

el segon, amb/la mateixa finalitat pero amb les segure -

tats necessaries per\evitar l'entrada ql Teatre a les

persones que no hi tinguin dret.

Planta baixa;
\ r ib t \jSL

XXIII).- ZIb pòrtics iwestib®. pertanyenf al Teatre,

i de redactar-se les portes i la marquesina.
' *(vOC V i> 1 '

XXIV).- La botiga tm de destinar-se a Cafe, t/fcngwwit-

de dos fanals que estatffin encesos durant les

hores de funció del Teatre^ i, si no n'hi ha, fins a les
hores de costum en que es tanquin ois oafèa.

Mi- X

XXV).- |§ de mantenir-se el pas o oomunioaoió del Cafè
j V s ^ MUaM,amb els port ios, pero el Cafe tfflnftrs de construir dos pe¬

tits departaments per al despatx de targes del Teatre,

quedant entre ells el pas de oomunioaoió/amb el Caffe, amb
una ports que es tanoerè a la nit, i,enoara que al damunt
d'un dels departaments i espai üei centre^, poden construir-
s'hi habitacions per a us del Cafè, tot es faré sense per¬

judici tê-la servitud dels de apa txos de targes o entrades.

XXVI).- ¡Sis dos patis'existents, un a la part del da -

vent de la oasaj i l'altre a la del darrera, preotarTíri laservituíFde lluias als looals &m<
Teatre.

iiats de l'edifici del

Primer pis s
Galeries i dependències;

XXVII).- de destinar-se a Cafè, precisament en

tots els dies i hores laborables en que hi hagi funció èt&
Teatre, servint de oafè per a tal efecte

h . y y
mitja hora abans de començar la funoió, de quedar
lliure la galeria, obrint-se pe^ ft ioeu i pe^«l. CafÓ,
les portes de oomunioaoió/entre el «Vergel»» i ia galeria
40 si^Tuna lateral i tres al fons, i quedant tanoada la
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oomunioaoió entre la galería i la resta de la casa, per

portflj reixa o 1$ que s'aoordi (posteriorment modificat
en detall,, en el sentit fa que; si l'amo del Oafi ^prefe¬
reix, es taçnoarien les portes entre el «Vergel'» i La ga¬

leria^ quedant oberta solament la lateral entre el «Ver¬
gel» i el 0o^5,| on es ooxooaria un porter de le Booietat
uer tal de vigilar l'entrada).

je

XXVIII).- SI csf& de la galeria^ d'estar ben là&
minat, deoorat i emoblat ben decorosament.

Hasta del primer pis;

XXIX).- 3 i es donen fuño Ions en el «Vergel», (le de des.
tinar-se a oaf«5.

L·l
XXX).- Donant-se funoions en él Teatre», fte de tallar-se

la oomun|oaoi6 entre la galeria i la resta, del pis, tan -

ii/L·

oant-3® ía porta#mentre^ no s'abordi 1Sb> contrari, mentre^)
/ \

que si la funció es dona en el «Vergel'^ plegaïla prohibi¬
ció, perqil·# tot el pis es converteix en caffc.

XXXI).- La oonunioaoio entre els ytyfàB pisos del Teatre,
per tal,!que els espectadors puguin anar al Cafl^i per^a¿

els dependents d'aquest/passin o servir dintre del Tea
~~

tre, no podrV interrompre^
Pisos restants:
/ cUsJL
Es potestatiu (mwoip. propietari de la oase^ destinsr-loa

a Oefl.

Terrat:

XXXII).- Com els patis, estk subiecte a le servitu^de
Íry^ <údels locals immediata de propietat.

zL·L·L·L·

Relacionades, amb la oonois¡(i6 possible, les servi¬
tud que, aetiva^po^ivement, graviten damunt les oases

números 2 i 4 de la Rambla, pr^ietct avui del Cercle del
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£L- . \
lilio eu, entrem de ple en l'extrem 0 del diotemen delB se-

<K

nyors Arquitectes, que precedeix ty aquesta exposició, o

sigui: »0.| B1 de les oèrregues o servltufriB, positives o

negatives, que afecten '<jjtdita ilamoblea».
Dec prèviament fer l'explíaita manifestació ¥ que

no conec normes ni| principis, ni tan sols cap estimable
trao tad lata especialitzat, que flenament i les bases d'una

d* \ \peritaoló de servitutss sobre finques urbanes. Es, doncs,]ana
j s ; la

tasca força difícil i enutjosa, parque hom tye de regular
el seu orijteri una elemental prudència, una disoreoió
aquilatada 1 una apreciació de totes les oiro batanóles

que concorren en cada^una de les trenjta-duee servituds que-una de les trenlta-duee t

abans han quedat relaoionedes i afeo ten, aotivaropa^iva-
ment, les oases 2 i 4 de la Rambla del Centre, propietat
del Cercle del Liceu.

I,per a fonamentar disoretament la tesi que tot se¬

guit exposaré, cal|produlr l'imatge sensitiva del què son
i per què es varen construir les pases 2 i 4 de la Rambla

*, V
del Centre. seva naixença,en 1 ordre de 1 establiment

civil, l'hera relacionada en les conclusions inicials d'a¬
quest diot|uaen. ^La fundadors de la gran institució cul -
tural del Liceu, els manoaVenteabais perfassolir l'o -

bra de construcció del Oran Teatre; homes positius i prao-

tics, representants de l'autèntic seny oetalfe,
oJL

varen sacrificar tot ^ que era façana i exterioritat^ i
varen establir,a favor de terjjers, superfícies suficients
perquè altres oonstruïssin i explotessin, amb l'interès
de benefioiar-se'n, » que podrijlh esser serveis oomple -

mentar is^d'un Centre d'Espectacles tan| interejant com

fou,en la segona meitat del segle passat, el Gran Teatre

del Lioeu, en la qual èpooa el Cafè i ell Costino o Club
tenien una iraporlàmoia^ que, pel desplaçament ciutadà i
modernitat de la vida, en l'aotuelitat potier no tenen.
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En forma que, p*r/ l'origan establiment i par
l'imponderable dala fats consumatB, lea oases 2 i 4 de

/

la Hambla del Centre^ varan edificar-se, varen asear i
oonftinuen assent un oorapleraant decoratiu, d'esbarjo,, de

/ ¡¡ ) \ cLsblf*' . \
regulaoió de linóes/arquitectòniques i £*&9 d exigencies

higièniques i urbanístiques^ do l'edifioi del Gran Teatre
del lioau.

Una s^Tilla apraoieoió organoléptica o sensitiva de
la fapana i una noia mirada al plànol de la oonstruooió^
revela la ^lógica i la reàâitat de¿|tti/que queda exposat.

Qui senti la responsabilitat exigible al oridat a

dictaminar, i no tingui oap partidisme ni oajèit &¿^espe¬
cula o ió, després d'un examan detingut/i detallat de totes
i cadascuna de les trenta-dues servitud descrites, ha d'ad
metre qua: Certament an la major part d'elles el Gran Tea-

tra del liceu as predi dominant i les oases 2 i 4 de la

Harabla son| servants, pero/ol oapdevall qui resulta bene¬
ficiat da totes las Bervitulg^. es precisament el\Gren fea

Y *
tra del Lioeu, precisament parqua les cases E i 4 de la
Rambla del(Centre varan ésser projectades i oonstru'ídes
oom a complement insustituible del Gran Teatre.

Per les raons dites, (pa sserb per aiy^I~quë~8qbs~r~
oriu¿ el comentar i enbara rae's 1'intentar la valoritzaoió
de la mejor part de les servitud, raés/nomi; .;.3 que efec¬
tivas en l'ordre pràctic, que graven les tanf epetidas

capes 2 i 4 da la Rambla; fent esment tan^ solu de les de
mos relleu aparent.

La mes que una servitu^ és una deolaraoió
de dret a favor del Gran Teatre, havent estat a-

quest en possessió paoífioa a titol de/domini, durant mes

de trenta anys, dels entresíols a què ee contrau aquesta
nominal aervituf; ve en definitiva a aoreixer la propie -

tat del Gran ïeajtre en quantia no
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La servituf número XI^, corresponent al segon ple
de la oaaa número 2 de la Rambla, no poâia mai deixar
/
esser, donada la convenció pistent amb al Conservatori

/ ! i

del Lioeu, essent mes aviat un esbarjo per ai la propietat
0' s

del Lioeu, que, per la dita sorvitu^pot mantéS*® i sos -

tenir la jseva oontreotaoió amb l'esmentat Conservatori;
per aixfc es va donar al Cercle del Liceu, en compensació,
l'/s del local que forn» la galeria delj tercer pis en la

part de la Rambla, i unjí ooatura ja antigséa demostra ola -

rainent queutai servitu^no es pot estimar econòmicament,

dit jinteroa,Çtô[ de locals, res'Çabona el Conser¬

vatori al Cercle del Lioeu ijviaeversa.
c/ / ,La aervitut XVII^ es 1 ultiiïsa ectablerta damunt la

oaaa nJ 2 de jla Rambla, o sigui la servitud de vistes a

favor del Teatre, degut a què/el Teatre, endi^at i toty
te/ major elevació que el pla del terrat de la dita] ossa
n,J 2. Aquesta es, aparentment, una servitud d'impor tenoia
períiaèr impossibilita l'aixeearaont de l'edifioaoió. Aixiií

, . . V 'T-feAiVVwi^
seria si es tractes d una, odifioaoió normal, pero tinguen

Au#. ftÈAvt
en oompte que, ^agLJhyabansUit/) en/realltat la casa n^ 2

' / « í
no te segon pis^ iyper tant, Os una oonatruooió amb/solu-
oió de continuïtat i no es £lbgio que el propietari, men¬

tre^ subsisteixi/la servitu^indicada en benefioi del Tea

tre i utilització del Conservatori,
r

tingui la pretensió

d# edificar a la maxima de 26 metres que perjmeten
les Ordenances Jfonioipals. ISn conseqüència, el que per e-
feote de la/servitudindioáda de número XVII-. no pugui e-

difioar-se a major que la del pla de l'aotual te -

rrat, no constitueix desvaloritzaoió deduïble
que la práotioa constant^ ha fet. que les servitud d'alçà**^

ïble. Ajm /mes

^ i 'modalitat de la que ací tractem, no siguin valorables
en ei sector de la Ciutat è^^e^na referim.

I passem a la casa n^ 4. Ho anotem en les quinze ser
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vitu^p que afeoten la oaaa 4, rea valorable que ^i^-
de deduir-se de la quantia atribuïda afdit isfirnoble^

queden puritat de veritat^oonstituelx el veritable esbar¬
jo i complément del nostre Gran Teatre. Obaervií^que la
í3 dó3¿aoad8 de lea servituds a que ena referim, es lamea

iRto que, tant la planta baixa/com el primer pia, galeria i
dependències anexes, teto de dástinar-se a aefe, |obligaoió
que deixa d'existir deüjàe^e^ moment ¡fa que el Gran Teatre
adquireixi la propietat desdita oaaa, pero indiscutible¬

ment, mentre# no;s'operessin modifioaoions de molta quan¬
tia

^ li seria molt d if l'c il al Gran Teatre^ trobar una pA
tica substltuoió a la servitudaoi esmentada.

Hem de fer avinent, esperant no e'sser desmentits,

que; en la praotiòa contractual, la valoració de les ser¬

vituds, de les estan plet&riques moltes finques del
sector vell de la nostra Ôiutat, es un pretext per ajavJtj
traure# veritables valora a l'acció fiscal, constituint
motius de ^pfl^raent contributiu, sense que afecti en la

practica entre parts a la deavaloritzaoió de les finques.
/ 'i

No es finalitat del que subaoriu, inBinuar les possiibi -
i

litata d'encobrir o di^im^flar un veritable valor, sino'la
de fixar, segons /el seu lleial saber i entendre, quin es

el que oreu que teneri|f les oases 2 iU de la Hambla del

Centre, autèntics complements de l'iSraoble del Gran Tea -

tre del lioeu.

SI que subscriu prêté sentar principis i deduir oon

sequenoies pratiques i d'efio^oia en la vida real^ i,ao-

tuant^damunt 4è realitats, ha de oonjoloure# que les ser -
y.1 que aparentment afecten i graven les cases 2 14

I de la Hambla, beneficien únicavVt8xolu8ivaraent é la pro -
pietat del Gran /Teatre del Lioeu, de tal forma que tant
sols per)preveure#'una raonable, llibertat de moviments i

exoltéa! tota possibilitat de malentesos i [TLdflfebWta, pel^
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tyWMW&PQ, amb el oolíndant, ja fa temps que huguuiu lift
^«Rtrde constituir una seriosa preocupació de la prople -

tat del Oran ïea/tre del Liceu, fusionar ami) la seva, la
I i

propietat de les osses 2 14 de la ¡Rambla del Centre» 0

sigui, realitaar 1§fqjüe^amb unu gran habilitat i per man
ce de mitjans econòmica, varen deixar plantejat, per a -

realitzar mes endavant, els senya ordenadora i fundadora
1

1
de la propietat del Gran/Teatre del i»iceu»

Hs tal l'ordenació de los jjropietats colindante, -
Teatre del Liceu i c' jsea 2 i 4 de la Sembla del Centre^-,
que sols un intens ^ageriaanat\aí'que ha presidit feli^ ~
ment les reia o ions entre el Teatre i ei Cercle del Li -

oeu, ; ha evitat conflictes que m le praotioa s hagueren
traduït en enutjosa» questions judicials.

Podrb dir-ae que destaca una paiiàària oontradiooió
tM-
j0t afirmar**^, com acabem de fer, que lee servi tufen oo -

del Oran Teatrementades sols beneficien ft la propietat

del Liceu, afirmem que no poden/va¬

lorar-se, o sigui,quelite utilitat no pot traduir-ae -

en minva del valorí fixat pels senyors ArquitecteB. Però
la realitat is ben diferent^ ja que, ee/sent lea servitud
«2Er veritable de lea oases 2 i 4 de la Rambla, -

I &W,
j queden valorades,. valorar aquestes, de tal manera que,

si no existissin,Jles plantes, la oonstruoció inutilitat
seria ben diferent, es traduiria en un sensible aug-

gA-u.
ment vS. estimar el capital en funciona de renda o utili¬

tat*

Realment es paradoxal, un£a servitud que porten -

aparellada una raedor es tiras ci ó de les finques que en re¬

sulten gravades; 4*us ací ai cae que analitzem.

I aoi rau l'intorls oapdal, por part de la propie¬

tat del Oran Teatre del Liceu, d'adquirir les oases tan
tes vegades repetides*

¿¿is senyors perits Arquitectos, han donat una ati—
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nacía i oenoiongv.-a/ valoreo ió^ que oertamont ha de complau
/ / ,

re^ el mea exigent, Ja que les dadas del oadeatr# de 1 Be
tat i lea de l'organisme fisoal munioipa^ assenyalen un
valor possiblement superior al del diotemen perioial que

\ OVj

pr eoed eix \ aquest informe.
■ijw

I añera a examinar el daifa» extrem que es sotmet a

la nostra oonsideraoió i que consta en el proemi del dijí

taraen pericial: !)•- Tota aquella mena de o irou&sRancies
depenent de la oportunitat del m'oment, consideració del

passat 1 del pervindre^ d'aquella ¿juaoblea^ desplaçament
del penara de la vida barcelonina, i altres aBpeotes dig¬
nes de tenlr-se en compte.

Gom a senzilles pinzellades, per no fer mes fatigós
aquest escrit- i per a oonoretar eh possible, relació/ /
narem,com a elements a tindré en compte^ tots els que -
/)$JvYl i v , / 1
- — han ocorregut i que es poden compondre en 1 epun -

clat d'aquest ebigarret extrem:

Primer.- L'agrega ció de la superfície sobre la que

està construït elj Oran Teatre del Liceu^ a les oaaes 2 i
4 de la Rambla dol Centre, essent jaído propietat la casa

/ í I /
n« 6^ dona una planta total de considerable superficie i
rasant de façana a la Rambla i el oarrer de Sant Pau, de
tal quantia i categoria^ que, sens dubte, seria un dels ao
lars mes importants de la!Barcelona vella. Es dirà que -

l W ,

aquesta p^rt de la Ciutat ha sofert una mipva d estima -

ció, pero ens permetem^afirmar queHal mfnve està aobra-

/dament compensada per l|f agregació i agrupació en una so

la finca del Teatre i les oaasa 2, 4 i 6 de la Rambla,
fins al punt ífyty que seria intere$aní\determinar amb quin

p&roentat^e poden estimar-se revalorades les ¿quatre dites
finques en el moment on que quedin fusionades en un sol

predi als efeotea del Registre de la Propietat. El qua -
1

opina ha volgut, perbui deVia fer-ho, assessorar-se oon-
\

tradictoriaraent sobre aquest imporjtant extrem, i ha arri-
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bat al ooefioient de auparostinaoió per agregació, quo

silencia ací par raona ¿'elemental áiaoreoió.

Segon.- La projectada Granvia 0, quo, portada a -

terme en qualsevol deia diferents projeotes existenta, -
millora notablement el P$T de la Boquaria, permetent una

oonatruooió monumental al^iljEmobie de la Han bla del Centre

i oarrer de ;3ant Pau^ majorment si pren estat l'avant-pr£
jecte de deaaparloio del bloojíí â® oases compres entre la

Hambla, oarrer jàe Sant Pau, carrer de l'Hospital i Plaça
de Sant Agustí.

Teroer.- Tots els projectes de Heforraa interior de

Barcelona, oom jai obei^in sense discrepancia pufo un mot
d'ordre, deixen intente el bioojlíjd'ec; ifioacionezcan Tea^
tre del Lioeu i eis seus anexôs.

Quart.- La projectada Granvia B*- que, des de les Drié~

sanes, seguinf/la rasant de 1'actual oarrer del Dr. Bou, -
fins a Muntaner i Plaça de le Bcnanova, do'na una possibi¬
litat de major estimació a le propietat que resulti de -
refondre l'immoble del Gran Teatre del Lioeu ifoasa ni¿ 6,
amb les E i 4 de la Hambla del Centre.

Cinqufc.- Les rendes que s'obtenen de les oases E i

4, l'adquisioió de pes quals ena ocupa, són prou estima¬
bles perqùe^^^»i de preocupar (nassa l'arbitrar mitjanè

\ (L· 2 i
eoonorics per amortitzar el oost definitiu de les dites «

cases, en un terme prudencial.

Sis'b·- Una olteuo de mires convenient, i pensant
», afoien «fQVi^a»v^uid>ré, a/oonaellerifis habilitar & que e's avui -
ít

casa nü E per conservatori del/Liceu, anexió&nt als lo-
i / ycals que ocupa actualment, que sonç lògicament /els de rao

nable ampliació de locals i dependències del Gran Teatre

del Liceu.

Per les raons dites, considera el sotfcorit que es

interej^ant i oonvejiient^ la compra de les ceses E i 4 de
Is Ha rob la del gentr», per la quajutat que en a efinltiva
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: a

ea fixl^ encara que sigui superior a le valoraol6 eatrio
v

tamant taoniea fixada pela Arquitectes senyora Busquets
/ /

1 Pons Lominguea. assent ¥5 maa distant possible de la

quantitat pretesa pel Carole del Liceu. quantitat aquesta

que, podrà o no eaaer interejfent. pero que alj quo aotfeoriu
oreu un deure no considerar-la abusiva, ai be7 pertany a

¡
la/pBOpietat flel Gran Teatre del Lloeu fer tota mena d'©£
forçoa per tal de ^lograr una notable rebaixa a la quanti¬
tat inicialment fixada cota a tlpue de oompra-venda pel -

Gerole del Lloeu.

Entén el sense preocupar-se âels oomen-

taris que puguin /fer- se, que la Societat de Propietari»'

I
del Lloeu, ha d'adquirir les ceeee 2j i 4 de la Hambia -

del Centre, que li sonj de gran conveniencia per a rejra-
lorar la seva propietat, que no ha de fer-ho prodigament,
però tarapoojpot fer-ho oinh ee^tit i especulatiu

que no encaixa en una Societat per al foment de l'Art^ en

la quedes ae^<fc segon terç del segle passat!hi ha figu-

rat Cerque de gentil i honorable ha tingut Barcelona.

A les bases fixadea pel) senjora Arquitectes en el

f\ 8jlen teonio, no estará BPAMMàmie fer -
referencia a : S.- Fórmules per a l'adquisloié.

1
Eixat en definitiva el preu de Compra, hom ha de -

preôoupar-ae dels jmitjana per a oanoe>»r-lo en la forma
de major comoditat per als sejnjora Accionistes de la So¬
cietat del Gran Teatre dol Liceu.

¡¡X
J°/vull descartar global per al pagament
il venedor, en atenoió als moments actuals amb igs'

exigencies i preubupacions économiques. Ea un dels
\ ' /

oaeoB en que millor queda ajustada i ¿just if loada la rao-

vilització del crèdit, i la nostra societat el te'prou -
\

verge pereque li fos rebutjat.
No creo difícil que es pugui troCer qui presti a la
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nostra Societat el;diner neoeaseri per a satisfer el

o<xèt la diferencia entre àl preu tJbel de oompjfca-venda
fr-

i l'import de la hipoteca que les oases E i 4 tenen amb

el Banc Hipotecari^ i mentre# s'obté la lnsoripoió de ¿
la compra-venjta oi Registre de la Propietat, previa M
l'agrupació en una sola, de les qucjtre designes, pot
tramitar-se una liipotooa única amb el Bano Hipotecari,

per 25 o 50 anys, oom ampliació de la que ja tó sobre

lea cases 2 i 4, amb la qual hipoteca quedaria cancefat
el pres tec inicial fet o lo persoga abBns al, ludida, el
qual pres tec no hauria d'easer per terme superior af90

j
dies, ^^qusytot expert en aquesta mena d operacions^
ha de considerar suid^aient per a dur-la a bon terme,

I sense que vulgui significar precedent, i sols
N /-

com a exemple de $$$& maxim, suposant que i# operació
global oonoertada amb el banc Hl/poteoari^ fos per

1,400.000 pessetes,eia serveis de Tresoreria per inte

resaosj i amortització serien aproximadament de pessetes

¡jhipoteoa era per 25 anys; de
\

56.057*40 semestrals s3

52.108 pessetes semestrals si es concerjtaVa per 30 anys;
de 47.560*20 si era per 40 anys, i de 45.435'60 pesse¬

tes semestrals si era per 50 anys, quantitats que po -

drien perfectament sajtisfer-ee amb les rendes obtingu¬
des^ suplint en tot cas els propietaris amb u:

\ M \
pa anual que mai, jp.ogicaraant pensant,Tsaria superior

a£&,jque durant molt de teiaps ha vingut satisfent-se -

per a 1 adquisició de la ctjau ns 6 de la Rambla, que -
sols tindria una juatifioació proclamada, si rei ulta -

completada per la oonpro de les nútraros 2 14.

L estatisme es equivalent a descomposició i decaï¬
ment, i el nostre joran Teatre jmmmx fa teraps, per -
desgracia, d'aquest mal. Cal convertir en quelcom de doit

^sitiu mWAwtetsc. & que,seguint ol camí empres, indefeo
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/
tiblement ens portaria e un esmicolament. 3a possible

que s'apropin situacions d® gran responsabilitat per

ItKerde la nostra Societat^ i,$»an mes arrelada ¿

aquestn es trofri, railior s »s|u&l»1ï&ya la seva fortale¬

sa i es tro|rar& en ella el oamp apropiat period esenrot¬
llar iniciatives |de caràcter oficial que estan en el -

programa dejs dirigents de la nostra aí^tonfimia. La So¬

cietat de propietaris del Gran Teatre del Lioeu^. té, a

mes ; d els que s'acaben d'exposar, altrej f^a^s'pro
i ííL£xV>VVY_£L¡fc?_-

pia que li poden is reforma tan -

desitjada de 1 escenarij
3s percebet^teb anua Iment 29.353*68 pessetes com

a pensió de les localitats afeo tes s cens, le qual pen

sió total capitalitzada al 4 por cent representa un ca¬
pital de 733.842 pessetes. Hedirainfaque^ censos, apro¬
fitant jel moment i oirouSjstanoies oportuns, implicaria
1'obtenció de oabals molt interessants per a tota raoder

nització o adaptació de la nostra propietat, a/mes évfcv*
que no hi he oap raó que justifiqui fctK que,perNs s segurar

una pena i ó janyal de 30.Ü0Ò rals al Conservatori del Li -
oettj existeixin localitats gravades per un oap i tel tan

respectable, quan la propietaif del Lloeu pot fornir ga«
ran ties que supleixin amb^v^jitat|é. les donades al Conser
va tori^\^ jjjifíie amb raó d'esser en altre) temps, son avui abu
sives i deprives.

I acaba la tasca del souscrit, en la quê^ha volgut

independitzar-se|de tot prejudici i solament, previ un
estudi acurat i detingut, opinar enjconsciència, que eslL 0 mateix que equitat^ i, sotíraetent-rae a tot judici me's
/autoritzat, signo el present a MECüLOüA el dia catorze

de marp del 1936. «■ JosïépMí® Palles «** rubricat.


