
 



díctame»

que emet l'Advocat

JOSEP Ma PALLES ALIEH

en l'afer de la projectada eâquiaioiô per la

SOCIETAT DE PROPIETARIS DEL

CEA» TEATHE DEL LI PEU

de lea casea ns 2 i 4 de la Rambla del Centre

Barcelona 13 de març 1936



En la taaoa oorresponent a l'eotuaoió de la Ponenoia

designada per l'ultima Junta General de senyora Accionis¬

tes, ha correspost al sotasignat l'estudi i desenrotllo

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

tat determinen els companys tècnics, la acurada i oportu¬
na opinió dels quals precedeix.

Pero, abans que tot, cal fixar determinades conclu -

s ions, que considero previas a la oportunitat i quantia de

la possible adquisició de les cases 2 i 4 de la Rambla,
de propietat del Cirool del liceu.

He dit conclusions, i en conseqüència, sacrificant

l'historial d'antecedents a la brevetet i claretat, passo

a enumerar-Ies seguidament, oom a resultat d'un estudi oon-

oiençut d'antecedents, titols i inscripoións:

lft.~ Que el titol primitiu de la propietat del Gran

Teatre del liceu, es l'escriptura d'Establiment de l'ex-

oonvent de Trinitaria, de 19 de juliol de 1844, efeote de

la R. 0. de 22 de juny de 1844, en la que es diu terminant;

ment; » que la cesión del expresado Convento a censo con

el canon anual del 3 sea y se entienda a título de es -

tableoimiento perpétuo y traslaoión irrevocable de dominio

util, oonoediendole al propio tiempo la facultad de redi -

mir, cuando quisiese, el censo impuesto por el valor total

en que se estime el edificio, mediante cuyo pago quedaré

traspasado a favor del mismo liceo, perpetuamente todo el

pleno dominio directo y util de la finoa». i en quant a

la propietat de l'edifioi, queda demostrada en el Registre
de la Propietat, per l'apnrtació de oapitals per a la seva

construcció i el compliment de les obligacions contretes
per el liceu a favor dels que, amb l'aportació de oapitals,
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van fer possible la dita oonstruooió.
2a - Que en 30 de raaig del 1857, va quedar redimit

el oens que gravaba l'edifici del Teatre en virtut de la

escriptura d'Establiment de 19 de Juliol del 1844, utilit;

zant els benefiois de la Llei de primer de maig de 1855

que oonoedia als oensataris de bens provinents de l'Estat,
la faoultat de redimir els oensos que excedissin de 60

rals anuals, amb la qual red enei6 del oens que gravaba el

Teatre, La Societat de Propietaris va quedar en plena pos¬

sessió de l' inmoble.

3a - Que per esoriptura de 16 d'octubre del 1854,

otorgada entre àa Sooietat de senyors Accionistes i els

delegats del Liceo Filarmónico pròpiament dit, van esser

traspassades a la Sooietat d'Accionistes totes les servi-

tuts que el Liceu s'havia reservat en le3 diferentes es -

oripturea d'establiment de diversos solars o edificis que

no preoisaven a les plantes i serveis de l'edifioi del

Teatre.

4a - Que la propietat del Gran Teatre del Lioeu, no

estfe subjecte a condició reversional de cap mena, pel mo¬

tiu que sigui, ni amb pretext de oap titol corri, pel pas¬

sat, l'edifioi del Gran Teatre del Lioeu el perill de re¬

vertir a l'Estat.

5a - Que la Societat de Propietaris del Gran Teatre

del Lioeu, va pendre estat legal en merits del Reglament

que varen formalitzar en 31 de desembre de 1854 i que va

esser aprovat pel Governador Civil de la Provínola en 30

de maig del 1855.

6a - Que de l'escriptura de 16 d'octubre del 1854,

otorgada per devant del Notari Sr. Moreu, entre els Acoi£
nistes del Teatre i la Junta del Lioeu pròpiament dit (en

tenguis Conservatori), es dedueix clarament que en el cas

de deixar d'existir les ofetedres del Lioeu Filarmónio, ple
garla el pago de la subvenoió de 30.000 rals anuals, i que
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darien agregats al Teatre, els locals de les obtedres 1

les dependencies de les mateixes, en forma que es discu¬

tible el que l'avui Conservatori sigui propietari dels lo

oals que utilitza, essent opinió del que subsoriu, que el

Conservatori âel Liceu en té solsament la possessió oondi-

oionada a que no interrompelxi l'ensenyança filarmónioa.
7a - Que el Conservatori del Lloeu, no tó el dret de

domini sobre els inmobles na 2 i 4 de la Rambla, la adqui¬

sició dels quals ens ocupa.

8a - Que tinguent en compte que en l'escriptura d'Es»
tabliment de IS de març del 1847, consta: »»que se estable¬

óla con el correspondiente dominio a favor del Liceo, en

la parte que pueda tenerlo, con reserva de la fadiga oon -

vencional en todo y firmar para asegurar sus derechos", re

serva que en l'esoriptura d'Establiment de 14 d'abril del

1847 es ratifica i confirma: "El dominio directo a favor

del Liceo", tinguent en compte que en l'esoriptura abans

esmentada de 1<> d'octubre del 1854, entre Is Societat d'Â£
oionistes i el Conservatori, no es traspassa a favor dó

aquest el domini establert en 12 de març i 14 d'abril del

1847, hem de reconeixer que qui posseeix el domini direc -

te sobre lea cases n^ 2 i 4 de la Rambla, es la Sooietat de

Propietaris del Gran Teatre del Lioeu, i no el Conservato¬

ri, amb lo qual el que subscriu te l'honor de ratificar lo

que, respeote a aquest extrem, van deixar sentat en 14 de

agost del 1922, amb el seu lluminós dictamen, els lletrats

Srs. Vilaseca, Carner i Sanchez Diezma.

9a - En diferentes escriptures, que no es del cas es

mentar i que per a la seva verifioaoió em remeto al Regis¬
tre de la Propietat i a l'Arxiu de la Societat propietaria
del Lioeu, varen quedar establertes les srrvituts, la reia
ció de les quals segueix, enumerades correlativament sense

solució de continuïtat, començant per les que afecten a la
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oasa na 2 de la Rambla»

I).- Ha de conservar-se i millorar-se lo edifloat. Al

reedifioar, el primer pis te de quedar al mateix nivell

que el "Vergel", i la façana igual a la del oostat. Bis

toldes, vidrieres, etc. de l'exterior tenent d'arraonit -

zar amb la resta de la façana. No podrán íiibtalar-se in¬

dustries o meoanisraes que fassin fressa o despedieixin

mal olor, ni que en qualsevol forma puguin incomodar als

concurrents al Teatre.

II).- Referent als sotans, sols es compren en aquesta

finoa, el sotan que hi ha al darrera de la botiga que oom

pren les portes 11 i 12 del carrer de Sant Pau.

III).- Aquest sotan te de destinar-se a Café preoisament

durant les hores de funció, quedan obertes les portes de

oomuniosció del Teatre, i tancades les de comunicació amb

la botiga, si no es amb consentiment de l'Empresa, i po¬

sant les portes, reixes, etc. que permeten el servei, im¬

pedeixin l'entrada al Teatre de tot aquell que no hi tin¬

gui dret. Mitja hora abans de oomençar la funció quedarà

lliure el local. El Gafé estarà iluminat, adornat i amo -

blat decorosament.

Referent a la planta baixa:

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

rrer de Sant Pau, o sia la 13 oontada desde la cantonada

de la Rambla.

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

del portio de la Harabla i el de l'escala 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 oasa, prestarán les

servituts de llum a les finestres del vestibol, del "Ver¬

gel", i del looal que hi ha al seu damunt.

VII).- El solar prestarà les servituts necessàries per

al pas de les aigües pluvials i letrinas del Teatre, mit-
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janpant les canyeries corresponents.
VIII).- Bis patia, comunes i pous, perteneixents al

Teatre, prestaran les aervituts que s'indioarfcn al trac¬

tar dels sotana de la ca sa n^ 4.

Entressols:

12).- Bs varen construir després d'otorgada l'escrip¬

tura d'Establiment. L'escrit de subsanació, diu: »Els en

tressols venent representats a l'exterior, per tres bal¬

cons a la Hambla i deu al carrer de Sant Pau, siguent els

altres quatre els que iluminen les peces destinades a ad¬

ministració del Teatre. Constantment han estat en posse -

ssió del Teatre, i tot indina a estimar la prescripció

per la possessió pública i pacifica a titol de domini du¬

rant mes de trenta anys.

Primer pis:

2)•— La seva comunicació amb el Teatre i us de l'esca¬

la lateral, propietat del rœteix, es condioional. Si e'a-

oorda l'establiment d'un "Casino, podrkn obrir-se les por

tes de comunicació entre el "Vergel» i el pis, i entre

aquest i la galeria, previ consentiment de la propietat

i de l'Empresa; i en tal cas, el Casino també podrfc uti -

litsar l'escala indioada.

Segon pis:

XI).- Existeix una servitut, derivada de les necessi -

tats del Conservatori, que ooupa els looals, propietat del

Teatre, existents al damunt de la galeria en la part de la

Hambla i al damunt del "Vergel». Consisteix en ooupar part
* üL

del segon pis, o sia,* troç oompréB desde la Rambla fins al

seté balcó inolusiu del carrer de Sant Peu; montres duri

1 ocupació, tindrh el Cercle del Liceu, en compensassió,
l'us del local que forma la galeria del teroer pis en la

part de la Rambla. Ho es pagarkn res reoiprooament. Sub -

sistirk l'ocupació montres es mantinguin les oatedrea, i
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8'extingirà al extingir-se l'ensenyança, o no estar Bota

la direcció del Lioeu, o disoldreo aquest.

1eroer pis:

XII).- Servitut a favor de la casa, per a ocupar tem -

poralment, en el cas del número anterior, el looal gale -

ria del tercer pis, propietat del Teatre.

XLLL).- Servitut per a respectar el pas del porter del

Lioeu fins a un dels pous i treure'n l'aigua que necessi¬

ta.

Terrat;

XIV).- Prestarà les servituts de llums, mitjançant fi¬

nestres, a les pesses del damunt del "Vergel'»

XV).- Servitut de rebre les aigües de la coberta del

"Vergel"

XVI).- Servitut de llums a les estañóles del Conserva¬

tori.

XVII).- Servitut de vistes a favor del Teatre, degut a

que aquest es mes alt que el terrat.

Casa na 4 de la Sembla.

XVIII).- Com en l'anterior, ha de oonserver-se i millo¬

rar-se lo edificat. Al reedificar, el primer pis te de que

dar al mateix nivell que el "Vergel" i la façana igual a

la de l'esquerra. La part interior de la galería i depen¬

dencies no poden variar-se sense el permis de la Junta del

Teatre. La ilurainaoió de les galeries anirà a oarreo de

l'Empresa. Els toldes, vidrieres, etc. de l'exterior de la

façana tenant d'arinonitzar amb le resta de la mateixa.

Sotana:

XIX).- Servitut de llura i ventilació, üeben llum per

mitjà de reixes col·locades a terra del portio.

XX).- Dret d'utilitzar, fora de le3 hores de funoió,
les oomunes existents en els dos patis tooant al Teatre,
i el pou situat al costat del carrer de Sant Pau.



7)

XXI).- Dret d'utilitzar un oorredor de pas per a l'e¬
fectivitat de les anteriors servituts.

XXII).- Tindrà una porta en el pati primer i dues en

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

tats neoessaries per evitar l'entrada en el Teatre a les

persones que no hi tinguin dret.

Planta baixa:
v eJL-

XXIII).- 31s pòrtics i«veetibol pertanyent al Teatre,

i tenent de respeotar-se les portes i la marquesina.

XXIV).- La botiga te de destinar-se a Café, tinguent-

se de ohlocar dos fanais que estarán encesos durant les

hores de funció del Teatre, i si no n hi ha, fins a les

hores de costum en que es tanquin els cafés.

XXV).- Te de mantenir-se el pas o comunicació del Café

amb els pòrtics, pero el Café tindrà de construir dos pe¬

tits departaments per al despatx de targes del Teatre,

quedant entre ells el pes de comunicació amb el Café, amb

una porta que es tancarà a la nit, i enoara que al damunt

d'un dels departaments i espai del centre, poden construir-

s'hi habitacions per a us del Café, tot es farà sense per¬

judici a la servitut dels despatxos de targes o entrades.

XXVI).- Els dos patis existents, un a la part del da -

vant de la casa i l'altre a la del darrera, prestarán la

servitut de llums als locals inmediata de l'edifici del

Teatre.

Primer pia
Galeries i dependencies:

XXVII).- Tenent de destinar-se a Café, precisament en

tots els dies i hores laborables en que hi hagi funoió en

el Teatre, servint de café per al mateix; a tal efeote,
mitja hora abans de començar la funoió, tindrà de quedar
lliure la galeria, obrint-se per el Lioeu i per el Café,
les portes de comunicació entre el «Vergel- i la galeria,

sia. m lateral i trea al fons. i quedant tancada la
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oomunioaoió entre la galería i la resta de le casa, per

porta, reixa o lo que s'acordi (posteriorment modificat
en detall, en el sentit de que si l'arao del Café o prefe¬

reix, es tancarien les portes entre el «Vergel'» i la ga¬

leria, quedant oberta solsament la lateral entre el «Ver¬

gel» i el Café, on es colocarla un porter de la Sooietat

per tal de vigilar l'entrada).
XXVIII).- El café de la galeria, tindrà d'estar ben ilu

minat, decorat i amoblat ben decorosament.

Hesta del primer pis:

XXIX ).~ Si es donen funcions en el «Vergel", te de dej3
tinar-se a café.

XXX).- Donant-se funcions en el Teatre, te de tallar-se

la oomunioaoió entre la galeria i la resta del pis, tan -

oant-se la porta,mentres no s'aoordi lo contrari, mentres

que si la funoió es dona en el «Vergel»», plega la prohibi¬

ció, perque tot el pis es converteix en café.

XXXI).- Xa ooraunioaoió entre els varis pisos del Teatre,

per tal que els espectadors puguin anar al Café i per a

que els dependents d'aquest passin a servir dintre del Tea

tre, no podrà interrompras.

Pisos restants:

Es potestatiu en el propietari de la casa, destinar-los

a Café.

Terrat:

XXXII).- Com els patis, està subgecte a la servitut de

llums, a favor dels locals inmediata de propietat.

zL·L·L·L·

Helacionedes, amb la ooncissió possible, les servi-

tuta que, activa o pasivament, graviten damunt les oases

números 2 i 4 de la Hambla, propietat avui del Cercle del
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lioeu, entrera de ple en l'extrem 0 del diotamen dels se¬

nyora Arquiteotea, que precedeix a aquesta exposició, o

sigui: rt0.» El de lea carregues o servituts. positives o

negatives, que afecten a dita inmobles».

Deo prèviament fer l'explícita manifestació de quie

no conec normes ni principis, ni tan sols cap estimable

traotadista especialitzat, que funamenti les bases d'una

peritació de servituts sobre finques urbanes. Es doncs una

tasca força difioil i enutjosa, perque hom te de regular

el seu criteri per una elemental prudencia, una disoreció

aquilatada i una apreoiaoió de toteB les circonstanciés

que concorren en cada una de les trenta dues servituts que

abans han quedat relacionades i afecten, activa o pasiva-

ment, les oases 2 i 4 de la Hambla del Centre, propietat

del Cercle del liceu.

I per a funamentar discretament la tesi que tot se¬

guit exposaré, cal produir l'imatje sensitiva del que son

i per que es varen construir les cases 2 i 4 de la Hambla

del Centre, la seva naixença en l'ordre de l'establiment

civil, l'hem relacionada en les oonolusions inicials d'a¬

quest dictamen, ils fundadors de la gran institució cul -

tural del lioeu, els hi mancaben cabals per assolir l'o -

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

tios, verdadera representants de l'autentio seny català,
varen sacrificar tot lo que era façana i exterioritat, i

varen establir a favor de tercers, superficies suficients

perque altres construïssin i explotessin, amb 1'interés
de benefioiar-se'n, lo que podrian esser serveis oomple -

mentar is d'un Centre d'Espectacles tant interesant com

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

del Lioeu, en la qual época el Café i el Casaino o Club

tenien una importancia, que, pel desplaçament ciutadà i

modernitat de la vida, en l'actualitat pot ser no tenen.
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En forma de que, por l'origen del seu establiment i per

l'imponderable dels fets oonsumatB, lea oases 2 i 4 de
»

la Rambla del Centre, varen edifioar-se, varen esser i

continuen essent un complement deooratiu, d'esbarjo, de

regulació de linees arquitectòniques i fins d'exigencies
higièniques i urbanístiques, de l'edifici del Gran Teatre
del liceu.

Una secilla apreciació organoléptica o sensitiva de

la façana i una sola mirada al plànol de la oonstruooió,
revela la Ilógica i la re&â.itat de lo que queda exposat.

Qui senti la responsabilitat exigible al cridat a

dictaminar, i no tingui cap partidisme ni esprit de espe-

oulaoió, despres d'un examen detingut i detallat de totes

i cada una de les trenta dues servituts desorites, ha d'ad

metre que: Certament en la major part d'elles el Gran Tea¬

tre del Liceu es predi dominant i les cases 2 i 4 de la

Rambla sont servents, pero al capdavall qui resulta bene¬

ficiat de totes les servituts, es preoisament el Gran Teei

tre del liceu, precisament perque les oases 2 i 4 de la

Rambla del Centre varen eBBer projectades i construïdes

com a complement insustituible del Gran Teatre.

Per les raons dites, passarfc per alt el que subs -

oriu, el comentar i encara raes 1'intentar la valorltzació

de la major part de les servituts, mes nominals que efec¬

tives en l'ordre pràctic, que graven les tant repetides

cases 2 i 4 de la Rambla; fent esment tant sols de les de

mes relleu aparent.

La IX que mes que una servitut, es una deolaraoió

de dret a favor del Gran Teatre, en quant havent estat a-

quest en possessió pacifica a titol de domini, durant mes

de trenta anys, dels entressols a que es oontrau aquesta
nominal servitut, ve en definitiva a aoreixer la propie -

tat del Gran Teatre en quantia no despreciable.
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la servitut número XI, corresponent al segón pie

de la oasa número 2 de la Rambla, no podia mai deixar de

esser, donada la convenció existent amb al Conservatori
del Lioeu, essent mes aviat un esbarjo per a la propietat

del Lioeu, que per la dita servitut pot mantindré i sos -

tenir la seva contractació amb l'esmentat Conservatori;

per aixó es va donar al Cercle del Lioeu, en compensació,
l'us del local que forma la galeria del tercer pis en la

part de la Rambla, i una costura ja antigua demostra ela -

rament que tal servitut no es pot estimar economioament,

en quan pel dit interoaravi de looals, res abona el Conser¬

vatori al Cercle del Lioeu i viceversa,

la servitut XVII, es l'ultima establerta damunt la

casa na 2 de la Rambla, o sigui la servitut de vistes a

favor del Teatre, degut a que el Teatre, enditzat 1 tot

te ma jor elevació que el pla del terrat de la dita oasa

na 2. Aquesta es, aparentment, una servitut d'importanoia

perque impossibilita l'aixecament de l'edifioaoió. Aixia

seria si es traotéa d'una edificació normal, pero tinguen

en compte que, per lo abans dit, en realitat la oasa n¿ 2

no te segon pis, i per tant, es una construcció amb solu¬

ció de continuitat i no es llogio que el propietari, mon¬

tres subsisteixi la servitut indicada en benefici del Tea

tre i utilitzaoió del Conservatori, tingui la pretensió
de edifioar a la maxima alçada de 26 metres que permeten

les Ordenances ! funic Ipa Is, ïïn conseqüència, el que per e-

feote de la servitut indioáda de número XVII, no pugui e-

dificar-se a major alçada que la del pla de l'actual te -

rrat, no constitueix desvaloritzaoió deduible. A mes de

que la práctica oonstant, ha fet que les servituts d'alça¬
da i modalitat de la que aoi tractem, no siguin valorables
en el sector de la Ciutat a que ens referim,

I passem a la oasa na 4. Ho anotem en les quinze ser
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vituts que afecten la oaaa nfi 4, res valorable que tin -

gui de deduir-se de la quantia atribuida a dit inmoble,

que en puritat de veritat constitueix el veritable esbar¬

jo i complement del nostre Gran Teatre. Observis que la

mes destacada de les servituts a que ens referim, es la

de que tant la planta baixa com el primer pis, galeria i

dependencies anexes, te de déstinar-se a café, obligació

que deixa d'existir desde el moment en que el Gran Teatre

adquireixi la propietat de dita casa, pero indiscutible¬

ment, mentres no s'operessin modificacions de molta quan¬

tia, li seria molt difioil al Gran Teatre, trovar una pra£
tica substitució a la servitut ací esmentada.

Hem de fer avinent, esperant no esser desmentits,
que, en la practica contractual, la valoració de les ser¬

vituts, de les que están pletóriques moltes finques del

sector vell de la noBtra Ciutat, es un pretext per a sus-

traurer veritables valors a l'aooió fisoal, constituint

motius de raimvament contribute, sense que afeoti en la

práctica entre parts a la deavaloritzaoió de les finques.
Ho es finalitat del que subscriu, inBinuar les possibi -

litats d'encobrir o disimolar un veritable valor, sino la

de fixar, segons el seu Ileal saber i entendre, quin es

el que oreu que tenant les oases 8 i 4 de la Hambla del

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

tre del Liceu.

El que subscriu prêté sentar principis i deduir oon-

sequenoies práotiques i d'efioaoia en la vida real, i ac¬

tuant damunt de realitats, ha de oonolourer que les ser -

vituts que aparentment afecten i graven les cases 8 i 4
de la Hambla, beneficien única i exclusivament a la pro -

pietat del Gran Teatre del Liceu, de tal forma que tant
sols per preveuror una raonable llibertat de moviments i
excluir tota possibilitat de malentesos i roçamentB, pel
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pervindre, ami) el oolindant, ja fa tempB que haguera tin
gut de constituir una seriosa preocupació de la propia -

tat del Gran Teatre del Liceu, fusionar amb la seva, la

propietat de les cases 2 i 4 de la Rambla del Centre» 0

sigui, realitzar lo qbe amb una gran habilitat i per man

ca de mitjans economics, varen deixar plantejat per a -

realitzar mes endevant, els senys ordenadors i fundadors

de la propietat del Gran Teatre del Liceu»

Es tal l'ordenació de los propietats colindante, -

Teatre del Liceu i cases 2 i 4 de la Rambla del Centre,

que sols un interés agermanat al que ha presidit felis

ment les relaoions entre el Teatre i el Cercle del Li -

ceu, ha evitat conflictes que en la practica s'hagueren
traduit en enutjossas questions judicials»

Podrfc dir-se que destaca una palmaria oontradiooió

al afirmar-se, oom aoabem de fer, que les servituts co -

mentades sols beneficien a la propietat del Gran Teatre

del Liceu, no obstant i lo que, afirmem que no pod ai va-

lorar-se, o sigui que dita utilitat no pot traduir-se -

en minva del valor fixat pels senyors Arquitectes. Pero

la realitat es ben diferent, ja que essent les servituts

el veritable armassó de les cases 2 i 4 de la Rambla, -

queden valorades, al valorar aquestes, de tal manera que

si no existissin, les plantes, la oonstruoció i utilitat

seria ben diferent, que es traduiria en un sensible aug¬

ment al estimar el capital en funcions de renda o utili¬

tat»

Realment es paradoxal, unes servituts que porten -

aparellada una major estimació de les finques que en re¬

sulten gravades; eus ací el cas que analitzem.

I ací rau 1'interés capdal per part de la propie¬
tat del Gran Teatre del Liceu, d'adquirir les cases tan

tes vegades repetides»

Els senyors perits Arquiteotes, han donat una ati-
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nada i ooneiençuâa valoraoió, que certament ha de oomplau

rer el mea exigent, ja que les dades del cadastre de l'Es

tat i lea de l'organisme fiscal municipal, assenyalen un

valor possiblement superior al del dictamen perioial que

precedeix aquest informe.

I anem a examinar el darer extrem que ee sotmet a

la nostra consideració i que consta en el proemi del dio:

tamen perioial: 1.- Tota aquella mena de circunstancies

depenent de la oportunitat del moment, consideració del

passat 1 del pervindre» d'aquells inmobles, desplaçament

del centre de la vida baroelonina, 1 altres aspectes dig¬

nes de tenir-se en compte»

Com a sencillas pincellades per no fer mes fatigós
aquest esorit, i per a concretar eh lo possible, relació

nsrem com a elementa a tindré en compte, tots els que -

s'ens han ocorregut i que es poden compendre en l'enun -

olat d'aquest shigerrat extrem:

Primer.- L'agregació de la superfioie sobre la que

estk construit el Oran Teatre del Lioeu, a les oases 2 i

4 de la Sembla del Centre, essent ja de propietat la casa

na 6, dona una planta total de considerable superficie i

rasant de façana a la Rambla i al carrer de Sant Pau, de

tal quantia i categoria, que sens dubte seria un dels so

lars mes importants de la Barcelona vella. Es dirà que -

aquesta pert de la Ciutat ha sofert una mimva d'estima -

ció, pero ens permetem afirmar que tal minva està sobra-

dament compensada per la agregació i agrupaoió en una so

la finca del Teatre i les caaes 2, 4 i 6 de 1b Rambla,
fins al punt de que seria interesant determinar amb quin

poroentatje poden estimar-se revalorados les quatre dites

finques en el moment en que quedin fusionades en un sol

predi als efectes del Registre de la Propietat. El que -

opina ha volgut, perque debia fer-ho, assessorar-se oon-

tradiotoriamesit sobre aquest important extrem, i ha arri-
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bat al coeficient de superestimaaió per agregació, que

silencia ací per raons d'elemental discreoió.
Segon.- La projectada Granvia C, que, portada a -

terme en qualsevol dels diferents projectes existents, -

millora notablement el Plé de la Boqueria, permetent una

construcció monumental al inmoble de la Rambla del Centre

i oarrer de Sant Pau, majorment si pren estat l'avant-pr£
Jecte de desaparioió del bloch de cases comprés entre la

Rambla, oarrer de Sant Pau, oarrer de l'Hospital i Plaça

de Sant Agustí.
Tercer.- Tots els projectes de Reforma interior de

Barcelona, com ai obeisin sense discrepancia amb un mot

d'ordre, deixen intaete el bloch d'eóifioacions Gran Te£

tre del Liceu i els seus anexes.

Quart.- La projectada Granvia B, que des de les Lras

sanes, seguin la rasant de l'actual carrer del Dr. Lou, -

fins a iâmtaner i Plaça de la Bonanova, dona una possibi¬

litat de major estimaoió a la propietat que resulti de -

refondre l'inmoble del Gran Teatre del Liceu i casa n* 6,

amb les 2 i 4 de la Rambla del Centre.

Cinquè.- Les rendes que s'obtenen de les cases 2 i

4, l'adquisició de les quals ens ocupa, son prou estima¬

bles perque tingui de preocupar massa l'arbitrar raitjanè

economios per amortitzar el cost definitiu de les dites 9

cases, en un terme prudencial.

Sisfc.- Una altesa de mires convenient, i pensant

en el pervindre, aoonsellaria habilitar lo que es avui -

casa nQ 2 per oonservatori del Liceu, anexióant els lo¬

cals que ocupa actualment, que sont lògicament els de rao

nable ampliació de locals i dependencies del Gran Teatre

del Liceu.

Per les raons dites, considera el Botsorlt que es

interesant i convenient, la compra de les cases 2 i 4 de

la Rambla del Centre, per la quantitat que en definitiva
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V

ea fixi, encare que sigui superior a la valoreol6 estri£

tament teonloa fixada pels Arquitectos aenyorB Busquets

i Pona Domínguez, essent lo mes distant possible de la

quantitat pretesa pel Oerole ó el Lloeu, quantitat aqueata

que, podrà o no eeser interesant, pero que el que aotaorlu

creu un deure no considerar-la abusiva, sl be pertany a

la psopletat del Gran Teatre del Liceu fer tota mena d'e£
forçoa per tal de lograr una notable rebaixa a la quanti¬

tat inicialment fixada com a tlpue âe compra-venda pel -

Cerole del Lloeu.

Entén el aotserit, sense preocupar-se dels comen¬

taris que puguin fer-se, que la Societat de Propietaris

del Lioeu, ha d'adquirir les caees 2 i 4 de la Rambla -

del Centre, que li sont de gran conveniencia per a reva¬

lorar la aeva propietat, que no ha de fer-ho prodigament,

pero tampoo pot fer-ho amb esprit mezqúi i especulatiu

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

la que, des de el segon terç del segle passat hi ha figu¬

rat lo que de gentil i honorable ha tingut Barcelona,

A les bases fixades pel senyors Arquitectes en el

seu assenyat dictamen tècnic, no estark per demés fer -

referencia a : B»- Fórmules per a l'adquisició.

Pixat en defenitiva el preu de compra, hom ha de -

preuoupar-se dels mitjans per a cancelar-lo en la forma

de major comoditat per als senyors Accionistes de la So¬

cietat del Gran Teatre del Liceu.

Jo vull descartar la derrame global per al pagament

contat el venedor, en atenció als moments actúala amb les

seves exigencies i preucupacions econòmiques. Es un dels

casos en que millor queda ajustada 1 justifioada la rao-

vilització del crédit, i la nostra Societat el te prou -

verge per que li fos rebutjat.

ÜTo crec difioil que es pugui trovar qui presti a la
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nostra Societat el diner necessari per a satisfer al

contat la diferencia entre àl preu total de compjfce-vendí

i l'import de la hipoteca que les cases 2 i 4 tenen amb

el Banc Hipotecari, i mentres s'obté la inBoripoió de -

la compra-venda en el Registre de la Propietat previa -

l'agrupació en una sola, de les quatre designes, pot -

tramitar-se una hipoteca única amb el Banc Hipotecari,

per 25 o 50 anys, com ampliació de la que ja té sobre

les cases 2 i 4, amb la qual hipoteca quedaria cancelat

el prestec inicial fet a la persona abans al,ludida, el

qual prestec no hauria d'esser per terme superior a 90

dies, plaç que tot expert en aquesta mena d'operacions,
ha de considerar sufuouient per a duria a bon terme.

I sense que vulgui significar precedent, i sols

com a exemple de tope màxim, suposant que la operació

global concertada amb el banc Hipotecari, fos per -—

1,400.000 pessetes els serveis de (Tresoreria per inte

ressos i amortització serian aproximadament de pessetes

56.057*40 semestrals si l'hipoteca era per 25 anys; de

52.108 pessetes semestrals si es concertaba 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 satisfer-se amb los rendes obtingu¬

des, suplint en tot cas els propietaris amb una derra¬

ma anual que mal, lloglcamant pensant, seria superior

a la que durant molt de temps ha vingut satisfent-se -

per a l'adquisiciÓ de la casa na 6 de la Rambla, que -

sols tindria una justificació proclamada, si reeulta -

completada per la compra de les números 2 i 4.

L'estatisme es equivalent a descomposició i decai

ment, i el nostre Gran Teatre adoleix fa temps, per -

desgracia, d'aquest mal. Cal convertir en quelcom de po

sitiu pervindre, lo que seguint el camí emprés, indefec
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tiblement ens portaria a un esmicolament. Es possible

que s'apropin situacions de gran responsabilitat per al

pervindre de la nostra Societat, i quan mes arrelada -

aquesta es trovi, millor s'aquilatarb la seva fortale-

ça i es trovará en ella el camp apropiat per desenrot¬

llar iniciatives de carácter oficial que estan en el -

programa d^s dirigents de la nostra autontraia. La So¬

cietat de propietaris del Gran Teatre del Liceu, te, a

mes dels medifs que s'acabon d'exposar, altre medis pro

pis que li poden fornir mitjans per a la reforma tan -

desitjada de l'escenari, i veu-los ací :

Es percebeixen anualment 29,353*68 pessetes com

a pensió de les localitats afectes a cens, la qual pen

sió total capitalitzada al 4 per cent representa un ca¬

pital de 733,842 pessetes. Redimin aquets censos, apro¬

fitant el moment i oirounstanoies oportuns, implicaria

l'obtenoió de cabals molt interessants per a tota moder

nització o adaptació de la nostra propietat, a mes de -

que no hi ha cap raó que Justifiqui el que per assegurar

una pensió anyal de 30.000 rals al Conservatori del Li¬

ceu, existeixin localitats gravades por un capital tan

respectable, quan la propietat del Liceu pot fornir gaS
ranties que supleixin amb ventatja les donades al Conser

ve tori, que amb raó d'esser en altre temps, son avui abu

sives i depresivas.

I acaba la tasca del sotscrit, en la que ha volgut

independitzar-se de tot prejudici i solsament, previ un

estudi aourat i detingut, opinar en consciència, que es

lo mateix cue equitat, i sotsmetent-me a tot Judici mes

autoritzat, signo el present a BàRCl·LCÍíA el dia oetorze

de marp del 1936. <= José Ma Palles = rubricat.


