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Distingits Senyors»

Amb tot el respecte en diriges—bo a Vts,
per primera vagade esperan sigui atesa la meba queiia.

Ja fa molt temps que los temporades d'Ope
ra no son de^la oategorie d'avans; perqué? en pregunt-ho. No
ho sé. Are bé, timban els límits la meba pasienseia no ting
altre remei qu*escriure. No sols en queiz—ho del poc gust en
presentar un espectacle com el del die 22 (ll paese dalle cam
panelle), al que no sé quin nom dona:^li, ai Reviste, Boude-""
ville o simple estraoanade (com sabran no va agradar a molta
part-del public) tot i que aizó semble esser no té massa iiiç)or
tancie, i la té malgrat tot. Es que a sobres de que estem svi-
portan tantes i repetides fluxes temporades d'Opera i Ballet,
a sobres, repeteÍ3>-]to, La Eiiq)ro3a tan punt els abonats de 4® i
5® pis protestem Justament, ens obsequia amb la presencia de
la Força Pública, Senyors, això es denigran.

En tals condieions no dona gust anar al
teatre, siguem sincers. Tot i que sap perfectament laEnçjresa
que cuan l'espectacle ha sigut digne ho hem escatimat els apl^u
diments. No tract—ho de Justificar-me, si no tot el contrari.
Es senyal de protesta que adress-ho aquestes ratlles, dons
tots els que em'soportat tot cuan ha dit som dignes de llas-
tiiae. Pensin que si tots els abonats ens donguesim de baixe,.,
cuan son moltes les vagades que la sala no ha restat buida me¿cés a nosaltres!.

Senyors de la Junta, desitj-ho amb tote 1'
anime que aquet Teatire del Liceo (el nostre Teatre!) torni a
esser el d'avans a fí de evitar el tindré de toma a tocar un
tema tan dessagradable. Sé el que tal vagade pençaran.,, peró
la meba intenció a estat sincera i profunde donat el gran car-
rinyo que sent-ho per el Teatre i l'Art,

Per acabar un petit favor. Si no els hi es

molestis, els pre^ho l'acus de revut a la meba lletre,

Eebin xm afectuós saludo.


