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Honorable
Sr. JOAN RIGOL
Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 BARCELONA

Distingit Conseller:

Aquestes ratlles tenen per objecte transmetre-li la meva sa¬
tisfacció d'haver-lo conegut personalment, la qual cosa hau¬
ria desitjat que s'hagués produït amb anterioritat, o sia
just després del seu nomenament com a Conseller de Cultura.

Com a comentari a la reunió vull dir-li, que vaig tenir una
gran satisfacció en comprovar la ferma voluntat de les Ins¬
titucions de no deixar caure el Liceu, ans al contrari pro¬
tegir-lo decididament. Amb tot, hi ha dos punts que em preo
cupen per la seva importància i que tot seguit em permeto
d'exposar-li:

1) L'obtenció immediata dels dos-cents milions de pessetes,
que es necessiten amb una urgència extraordinària per a
pagar als proveïdors amb terminis vençuts. Els més impor
tants, pel fet que podrien colapsar el Teatre d'un moment
a l'altre, són els següents:

a) el personal
b) els teatres de l'estranger
c) diversos cantants

2) La composició del Comitè Executiu, que crec que ha de ser
un dels instruments bàsics per al bon funcionament del
Teatre. Aquest Comitè va ser format a la creació del Con¬
sorci i és compost per dos membres de cada una de les In£
titucions. Així va quedar aprovat i posteriorment reflec¬
tit en l'Acta, després que cada Institució -com és lògic-
facilités els noms dels membres respectius.

El passat dia 8 d'aquest mes en la roda de premsa, vostè va
dir que aquest Comitè fÓra format només per un membre de ca
da Institució. Suposo que aquesta afirmació va ser deguda a
desconeixament del que acabo de dir anteriorment.



M.B.V.

Honorable Conseller Joan Rigol

No sóc amic dels Comitès nombrosos, que solen entorpir les
gestions. Però per la importància del tema, m'atreveria a
aconsellar de deixar aquest òrgan amb el mateix nombre de
membres que té des de la seva creació (completats pel Gerent
i el nou Administrador, com és lògic), per tal com aquest ja
ha demostrat la seva efectivitat en les reunions que en un
principi es van celebrar.

Res més de moment. Esperem de veure'l sovint per tractar de
temes relacionats amb el nostre estimat Liceu. Entre tant, re
bi una cordial salutació del seu amic.


