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Barcelona maig del 1936

Distingit consoci;

Un grup de personalitats "barcelonines, accionistes

algunes de nostra Societat, i totes entusiastes de lo que

es i significa per Barcelona el Gran Teatre del Liceu, han

lliurat a aquesta Junta de Govern l'escrit que transcritim

a continuació en el que ens assabenten d'haver sotscrit amb

el »Cirool del Liceu» un compromís de compra de les finques

propietat d'aquest que formen les façanes del nostre Gran

Teatre a la Rambla i al carrer de Sant Pau. Els al·ludits

senyors, abans de finiquitar l'operació amb la signatura de

la escriptura definitiva de compra, tenen la gentilesa d'o¬

ferir les finques abans referides a la Societat del Gran

Teatre del Liceu a fi de que aquesta tingui ocasió d'estu -

diar i resoldre l'adqui3ició de les mateixes, aprofitant

l'ultima avinentesa que es presenta abans de que deixin de

pertànyer al »Circol del Liceu» i passin a poder de parti -

culars.

L'escrit rebut diu aixis;



a)

La Junta de Govern tenint en compte que la resolució

del cas pertoca a la Junta General, s'apressa a posar en c£

neixement de tots els senyors Accionistes l'oferta rebuda a

fi de que concorrin a l'extraordinaria que convoca amb ur -

geneia, perfectament assabentats de tots els extrems de que

consta.

Atenent que la compra de les cases del »>Circol del Li

ceu'» ha estat discutida repetides vegades en Junta General,

creu aquesta Junta de Govern que estaria completament fora

de lloc extendres en consideracions sobre un afer conegut

sobradament per els senyors Accionistes, es limitarà per

tant a remarcar tant sols els següents punts que fixen l'es^

tat actual de la qüestió:

Ia - La Junta General Extraordinaria de 22 de gener d'en

guany declarà que era convenient als interessos de la Soci£

tat la compra de le3 cases del Oircol si be creia que les

condicions proposades en aquella ocasió no eran acceptables

2a - La comunicació rebuda descarta per complert la hipo

tessis de poder arribar a una compra judicial (sol.lució

aconsellada i apoiada per un sector de senyors Accionistes)

des de el moment que existeix un compromis de coropra-venda

amb condicions estipulades en ferm.



s)

3ft - El compromís i condicions abans esmentats fan inu¬

til tota discussió sobre les mateixes, doncs existint un

comprador que les te acceptades, la Junta General sols pot

acordar si accepta o rebutja l'oferta rebuda sense modifi -

cació possible.

4a - les condicions de pagament han estat fixades en qua_

tre terminis anyals de GENT MIL PESSETES cada un; Aixó fs

que les Juntes de Govern que es succeixin en aquest perio¬

do tindran necessitat ineludible de disposar cada Ui any

en data fixa de la quantitat de 100.000 pessetes. Per poder

adquirir un tal compromis sense perill d'un frscbs es indij3

pensable que els senyors Accionistes es comprometin a fer

efectius els corresponents repartiments sense falla ni re -

tard de cap mena.

Per a lograr aixó entent aquesta Junta que es precis

per aquest cas, modificar l'article 15 del Reglament que din

'•Guando el descubierto por los mismos conceptos expresados

en el artículo anterior llegare a dos anualidades, la Junta

de Gobierno podré proceder para hacerlo efectivo a la venta

en pública subasta de la respectiva localidad, dejando a dis

posición del accionista el sobrante que resultare. La subas¬

ta se anunciaré en los periódicos de esta Ciudad por térmi-



4)

no de quince dias, expresándose en el anuncio el día, hora

y sitio en que deberá tener lugar la licitación. Hecha la

venta, si el accionista entrega el título, será en él anota¬

do el traspaso; de otro modo se expedirá nuevo título al ad¬

quisidor, dejándose anuàado aquell», afegint-hi el següent

paragraf:

Para el caso concreto de los repartos extraordinarios

destinados al pago de los plazos de la compra de las fincas

del Circulo del liceo, las dos anualidades a que se refiere

el párrafo anterior quedarán reducidas a dos meses a contar

de la fecha en que la Junta de Gobierno acuerde pasar al co¬

brà el reparto correspondiente.

- 3?er*pertar a cap la reforma anterior complin amb tots

els requisits que imposa l'article 58 del Reglament, la Jund

ta de Govern convoca una segona Junta General Extraordinaria

a tal objecte, amb el ben entés de que si no s'aprova la mo¬

dificació proposada «l l'esmentat article 15, queda al ma -

teix temps rebutjada la acceptació de l'oferta que pugui ha¬

ver fet la anterior Junta General Extraordinaria.

la Junta de Govern espera que tots els senyors Ac -

cionistes es farhn carree de la importancia que te per el

pervindre del nostre Teatre la oferta sobre la que estan cri



5)

dats a pendre aoord, i si "be no nega la seva simpatía per

una operació que completaría l'immoble del Teatre, incom -

plert desde el seu origen, declara no obstant que limita la

seva actuació a trametre a la General l'oferta rebuda perque

aquesta en virtut de les seves facultats prengui l'acord que

cregui mes convenient i mes favorable al nostre estimat Gran

Teatre del liceu.

El President accidental.


