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● El Museu de les Arts
Escèniques (MAE) de
l’Institut del Teatre serà el
nou espai on es guardaran
alguns dels decorats que es
van salvar miraculosa-
ment de l’incendi del Gran
Teatre del Liceu del 1994 i
del seu posterior oblit a un
racó de les naus de magat-
zem que el Gran Teatre del
Liceu té al Bruc. El conve-
ni, obert a aquells ele-
ments que es consideri que
ja no tenen sortida per a la
representació i que tinguin

un valor patrimonial, con-
creta decorats d’alguns
quadres de Marina (1938),
Tanhäuser (1950), La Bo-
hème (1951), Don Gil de
Alcalá (1954), Die Meis-
tersinger von Nürngberg
(1944-50), Parsifal (1941-
42), Siegfried (1951) i Las
golondrinas (1951). Són
escenografies de Salvador
Alarma, Ramón Batlle,
Josep Mestres Cabanes i
Josep M. Espada.

El nou director general
del Liceu, Joan-Francesc
Marco, va descobrir les te-

les rebregades al Bruc, en
una de les seves visites de
presentació i va demanar
la col·laboració del MAE
per poder-les restaurar i
que les pogués custodiar.
Marco aclaria ahir en la
signatura del conveni que
el Liceu «no té espai per
conservar aquest patrimo-
ni» que, d’altra manera, es
deterioraria.

El Liceu mantindrà els
decorats d’Aïda, que ha re-
cuperat recentment a esce-
na. El dia de l’incendi, tot
aquell material era fora del

teatre de la Rambla i no va
tenir cap desperfecte, se-
gons fonts del Liceu. No
van tenir tanta sort els de-
corats que sí que van ser
víctimes del foc i de la
posterior aigua dels bom-
bers. Bona part d’aquestes
restes són les que ara s’a-
niran restaurant i custo-
diant al MAE.

Un museu poc visible
El MAE és un dels museus
més importants en l’àmbit
europeu d’aquesta àrea,
amb incunables del segle

d’or espanyol i de la dra-
matúrgia catalana de prin-
cipi del segle XIX. És el
centre de referència al qual
la majoria de col·leccions
acaben incorporant-se. El
president de la Diputació
de Barcelona, Antoni Fo-
gué, entén que el més im-
portant d’aquest centre és
que es conservi el material
i que sigui accessible,
principalment, per a inves-
tigadors. Des de fa uns
anys s’ha iniciat la digita-
lització de tots els fons, un
fet que facilita la seva con-

sulta i en garanteix la con-
servació. També es pot
consultar físicament, de-
manant cita prèvia. Fogué
reconeix que, un cop acon-
seguit aquests objectius,
«falta» fer-la més visible a
través d’una exposició de
la col·lecció permanent.
Inicialment hi havia pre-
vist construir-la dins de la
desapareguda ciutat del
teatre. Ahir Fogué anima-
va, com a mínim, l’Ajun-
tament de Barcelona i la
Generalitat a tirar enda-
vant aquest projecte.

L’Institut del Teatre restaurarà decorats històrics del Liceu
J.B. / Barcelona

Mai fins ara el que es co-
neix com art funerari havia
estat tan a l’abast de tot-
hom. Abans i ara, encarre-
gar una escultura a un ar-
tista de prestigi per digni-
ficar la tomba d’un ésser
estimat tenia un preu no
apte per a totes les butxa-
ques. Això ha canviat. El
conveni de col·laboració
que van signar ahir Ce-
mentiris de Barcelona i
l’empresa Art Cristià per-
met adquirir una obra d’art
de firma reputada per entre
700 i 4.000 euros, en fun-
ció de si és un relleu –ideal
per lluir a una làpida– o
una escultura –per als mo-
numents funeraris de més
alta volada–. El preu és ir-
risori si es té en compte
que una escultura original
costa molt més del doble.

No hi ha cap truc, però sí
l’ajuda inestimable dels
nous materials escultòrics
més econòmics. Art Cris-
tià disposa dels motlles
originals d’aquestes peces
i, a través de l’acord amb
Cementiris de Barcelona,
en farà reproduccions amb
resines recobertes amb un
bany de bronze o fibra de
vidre. De moment, i en es-
pera de quina rebuda tin-
drà aquesta iniciativa, que
és pionera a Catalunya i a
Espanya, els interessats te-
nen un catàleg de cinc es-
cultures modernistes d’au-
tors cotitzats: Josep Berga
i Boada, Celestí Devesa,
Miquel Blay i Josep Lli-
mona. «Si hi ha demanda,
hi haurà més oferta d’es-
cultures», va dir ahir el di-
rector general de Cementi-
ris de Barcelona, Jordi

Valmaña. I si l’èxit és prou
sòlid, la iniciativa té nú-
meros per expandir-se a
més recintes funeraris de
Catalunya. A Art Cristià se
li ha obert un horitzó de
mercat, ja que mai havia
treballat per a cementiris, i
les seves escultures esta-
ven fabricades per a espais
interiors. Els paisatgistes
de l’escola d’Olot Joa-
quim Vayreda i Josep Ber-
ga i Boix van fundar Art
Cristià el 1880 per donar
una sortida professional
als alumnes més avantat-
jats de l’Escola de Dibuix
d’Olot. A partir de llavors,
múltiples artistes de pres-
tigi van passar pels tallers
d’aquesta empresa degana
de la imatgeria religiosa.

Per a Cementiris de Bar-
celona, aquest projecte és
un pas més en la seva es-
tratègia de rehabilitar i re-
valorar els recintes funera-
ris de la capital catalana, i
en especial els dos cemen-
tiris monumentals, el de
Montjuïc i el del Poble-
nou. En el cas del cementi-
ri del Poblenou, que és el
més antic de Barcelona i és
on ahir es va fer la presen-
tació del conveni de col·la-
boració amb Art Cristià,
Valmaña va explicar que
s’ha fet un esforç inversor
de rehabilitació de fins a
1,5 milions d’euros els úl-
tims tres anys. L’aspecte
de molts panteons no és
encara el desitjable, però
l’entitat funerària ha inten-
sificat els contactes amb
els hereus d’aquests mo-
numents per tal de convèn-
cer-los i donar-los facili-
tats perquè els rehabilitin.

Cementiris de Barcelona i l’empresa d’Olot Art Cristià ofereixen peces funeràries de grans mestres a preus assequibles

L’escultura modernista reneix al cementiri

amb la mateixa aspiració d’opulència, la
casa de l’etern repòs al cementiri. La mo-
da dels panteons i dels sepulcres monu-
mentals va decaure al llarg del XX fins es-
devenir mínima. Una iniciativa que ha en-

● Les grans famílies burgeses de mitjan i
final del segle XIX es disputaven els ar-
quitectes i els artistes més famosos perquè
els dissenyessin la casa de l’Eixample i,

MARIA PALAU / Barcelona degat Cementiris de Barcelona pretén
atorgar i retornar al segle XXI l’esplendor
i el prestigi social dels mausoleus i dels
sobris nínxols. L’entitat funerària ha sig-
nat un conveni amb l’empresa centenària

d’imatgeria religiosa Art Cristià d’Olot,
gràcies al qual es posa a l’abast de tothom,
a preus assequibles, reproduccions d’es-
cultures de mestres modernistes per deco-
rar sepultures i làpides.

Joaquim Vayreda, president del consell d’administració de l’empresa Art Cristià, ahir al cementiri de Poblenou amb una de
les cinc escultures que es poden comprar per decorar un panteó: un àngel (de 110 centímetres) de Josep Berga i Boada
(1872-1923), un dels principals introductors del modernisme a Olot. / QUIM PUIG

ART FUNERARI

� Un relleu més, creat
per Josep Llimona i
Bruguera (1864-1934),
l’escultor modernista
català per excel·lència.
Va esculpir multitud
de peces funeràries.

� Un relleu, també és
obra de Devesa, en
aquest cas de resina
amb pàtina de bronze.
Devesa va treballar al
taller d’Art Cristià a
final del segle XIX.

� Un altre relleu, firmat
per Miquel Blay i
Fàbregas (1866-1936),
autor d’una de les
escultures més
cèlebres de l’art català:
Els primers freds.

� Peça de marbre
reconstituït de Celestí
Devesa i Pinadella
(1868-1935), l’escultor
que –amb diferència–
té més obres al
cementiri d’Olot.


