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SOCIETAT DEL CRAN TEATRE DEL LICEU

Molt Honorable President
Sr. JORDI PUJOL SOLEY.

GENERALITAT (DE CATALUNYA.

Molt Honorable Sr.President:

Li dirigeixo la present, en nom
i representació de la Societat de Propietaris del Gran Tea¬
tre del Liceu, de Barcelona, la qual, com es public, forma
part conjuntament amb la Generalitat de Catalunya y l'Ajunta¬
ment de Barcelona, del Consorci del Gran Teatre del Liceu,
entidad presidida per veste.

En concret, el motiu de la present,
es posar en^el seu^coneixement, determinats fets que,d'una
llanera periódica vénen produxüt-se en el nostre Gran Teatre,
particularment en actes realitzats en honor de diversas Auto¬
ritats y personalitats que ens visiten, coincidin usualment
amb diverses representacions programades en el nostre Gran
Teatre.

Desde que va començar el funciona¬
ment del nostre Consorci, idea sugerida per la Societat de
Propietaris a fí de aconseguir la necessària col·laboració
çdblica en la tasca de portar endavant un Teatre de Opera
unie a Espanya i orgull de Catalunya, i principalment de la
ciutat de Barcelona, la nostra Societat ha col·laborat en la
mesura de les seves possibilitats, de la forma més desintere¬
ssada y positiva, a fí de aconseguir un òptim funcionament
del Teatre i de permetre que el Consorci anés poc a poc prenent
la necessària soltura i importancia en dit funcionament. Ens
hem de felicitar tots junts, en el sentit de que, després de
quatre lanys de funcionament, el esmentat Consorci ha demostrat
la seva capacitat per continuar la trajectòria, més que cente¬
naria, del nostre Teatre, en aspecte artístic i de amplia res¬
posta de totes las capas socials de Catalunya.

No obstant lo anterior, no podem
deixar de ban^ el fet de què el Gran Teatre del Liceu, és
una institució privada, composta d'una Societat Civil que ha
tingut cura d'ell, desde la data de la seva fundació en 1847,
raó per la qual ha pogut transmetre el llegat d'aquells il.lus¬
tres antepassats nostres que idearen y crearen el nostre Gran
Teatre, salvant en tant lapsos de temps innumerables vissicituts
i problemes, que vistos desde la etapa actual resulten gairebé
imposibles de definir individualment.

Aquella actitut sempre lleial i
totalment abnegada del Propietaris del Gran Teatre del Liceu,
requereix, com sempre ha estat, que els seus representants
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anomenats democràticament per tot el Cos Electoral de la nos¬
tra Societat, tinguin el degut pes específic en totes les ma¬
nifestacions de tipus artístic i social que es portin a terme
dins el Gran Teatre, raó per la qual, desde temps immemorable
la Junta de la Societat del Gran Teatre del Liceu ha tingut
sempre una pldna representació en tots els actes de tipus so¬
cial i protocolari que s'han realitzat en el nostre Treatre,
aprofitant manifestacions y representacions artístiques,

^ Aquella llarga trajectòria de col·laboració,
representació y de presencia plena de la Societat de Propietaris,
no obstant, no té en la actualitat la mateixa acollida, per
part de les persones que desde el Consorci regeixen el destí
del nostre Teatre, voldria creure que per ignorancia disculpa¬
ble, ja que en nombroses recepcions y Tsrenvingudes dignes a
il·lustres personatges, la nostra Societat no ha rebut, amb
la antelacio suficient, les corresponents invitacions i no ha
estat objecte del tracte deferent que com a representants de
la Propietat del Teatre creiem mereixer, ja que totes aquestes
manifestacions, d'índole purament protocolari i social o bé
ceremonial, es porten a terme dins del nostre Gran Teatre.

Exemple concret de lo anterior, que potser
per la seva importància, defineix d'una^forma decissiva laproblemàtica anteriorment descrita, va ésser la última visita

que ses Ifejestats, els Reis d'Espanya D.Carles y D^ Sofia giraren,
en ocasió de la seva recient visita a aquesta ciutat, al Gran
Teatre del Liceu. En aquesta ocasió, el que suscxiu aquesta
carta, com a President de la Societat de Propietaris, junt amb
el Vicepresident de la esmentada Societat, varen estar presents
en la recepció que va ésser oferta en el primer entreacte, en
el saló del Circuí del Liaeu, més no sabem per quines ignotes
raons, i a instancia de^la responsable de Relacions Públiques
del propi Consorci, va ésser impedida la nostra presència física
en el moment de la entrada de SS.Mí, en el Gran Teatre, fet
que encara que imperdonable, incomprenssiu i totalmente fóra de
lloc, no va motivar en el seu moment la nostra més airada protes¬
ta, exclusivament amb el fí d'evitar problemes de ordre públic,
que s'haguessin pogut produir^vist el gran desplegament de segu¬
retat establert en dita ocasio, pero que no obstant mou als re¬
presentants de la nostra Societat a dirigir-me per escrit a Vd.
Sr. President, que a la vegada ho és del Consorci del Gran Tea¬
tre del Licau, a fí de manifestar-li de manera fehacient el fet
de la nostre preocupació per la sucessiva repetició d'actes,
que lessionen la importancia de la nostra Societat del Gran
Teatre del Liceu i menyspreuen la seva necessària participació
en els actes realitzats en el propi Gran Teatre i que no fan cas
d'una llarga tradició de permanència, de col.labo2?ació^y de vo¬
luntat de conservació del Gran Teatre, sempre en interés de la
música i del públic català.

Ens mou, doncs, aquest fet relatat, Sr.
President,que serveix com a catalitzador definitiuj a sol·licitar
de vostè una intervenció decidida al respecte, a fi de que,
venint desde la més alta jerarquia del Consorci,s'impideixi d'una
forma rotunda y eficas la continuació d'actuacions com la que
he descrit anteriormente, y per altre banda, s'imprimeixi d'una
forma ja definitiva, unes determinades directrius en la fomula-
ció d'un programa de protocol, en el qual la nostra Societat Ci¬
vil,Propietaria del Gran Teatre del Liceu estigui sempre áaki
degudament representada, de la forma que la seva propia Junta
determini, en tots y cadasqun dels actes que de manera social,
protocolaria o de pur ceremonial es realitzin en el nostra Gran
Teatre, casa nostre, que no ho oblidem, en honor de il·lustres
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visitants, els quals, deuen ésser, com és llógic, benvin¬
guts çer parts del Consorci i dels seus representants, pero
amb mes motiu per part dels seus naturals anfitrions, els
membres de la Junta de Govern de la Societat Propietaria
del Teatre,

Amb la confiança de que aquestes manifes¬
tacions trovarán en Vostè, Sr. President, el suport esperat,
i obtindrem d'una forma definitiva la sol,lució d'aquests
petits problemes de tipus administratiu, que no obstant la
seva petita entitat, resulten greus per eí normal desenvolo-
pament de les relacions entre Propietat i Consorci, aprofito
ag.uesta oportunitat per enviarlli el testimoni de la meva
mes absoluta consideració i apreci.


