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EL LLEGAT D’UN MESTRE L’incendi que va assolar el Gran Teatre del Liceu de Barcelona fa quinze anys va
destruir una bona part de les escenografies per a òperes que havia creat Josep Mestres Cabanes mig segle abans.
Un acord amb l’Institut del Teatre permetrà restaurar les peces de tres dels decorats que va signar l’artista manresà
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El Museu de les Arts Escèni-
ques de l’Institut del Teatre, de Bar-
celona, restaurarà i conservarà
decorats històrics cedits pel Gran
Teatre del Liceu, que van ser mal-
mesos en l’incendi del , entre
els quals n’hi ha tres de l’escenò-
graf i pintor manresà Josep Mestres
Cabanes. La signatura de l’acord
que fa possible la rehabilitació de
les peces va tenir lloc ahir al mig-
dia a la seu de la Diputació, a la ca-
pital catalana, amb la presència del
president d’aquesta institució, An-
toni Fogué, i el director general del
Liceu, Joan Francesc Marco.

La trajectòria artística de Mes-
tres Cabanes, que va néixer el
 a Manresa i va morir el 
a Barcelona, centra una bona part
del seu reconeixement en les es-
cenografies que va realitzar per a
òperes que s’havien de represen-
tar al Liceu. Entre les que s’han re-
cuperat per restaurar-les n’hi ha
tres de creació seva: els telons de
fons de Die Meistersinger von
Nürngberg (Els mestres cantaires de
Nuremberg), que es va representar
del  al , Parsifal (-)
i Siegfried (). Uns decorats
que fins ara eren en les dues naus
que el Liceu té a la localitat ano-
ienca del Bruc.

Marco va explicar que «no es
tracta d’escenografies completes,
però tenen importància des del
punt de vista patrimonial». Les
altres cinc peces que es recupera-
ran són el decorat de Marina
(), de Salvador Alarma, els
de Tannhäuser (), La Bohème

() i Don Gil de Alcalá (),
de Ramon Batlle, i de Las golon-
drinas (), de Josep M. Espada.
«Tenen un gran valor històric i
artístic», van afirmar Fogué i Mar-
co en la signatura del conveni,

obert a futures donacions.
Els fons del Museu de les Arts

Escèniques estan situats a l’Insti-
tut del Teatre i es poden visitar si
prèviament se sol·licita una visita.
El president de la Diputació, An-

toni Fogué, es va mostrar disposat
a donar més visibilitat al centre,
sempre que tingui la col·laboració
d’altres institucions, com la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Barce-
lona. 

Fogué va afegir que «la conflu-
ència de les tres institucions ha de
facilitar que Catalunya disposi del
fons del museu digitalitzat i al ser-
vei de tothom i, alhora, d’un espai
com a punt de trobada del patri-
moni d’arts escèniques».

AGÈNCIES | BARCELONA

L’Institut del Teatre restaurarà una part
de tres decorats de Mestres Cabanes

Les peces es van malmetre en l’incendi que va destruir el Liceu barceloní fa quinze anys�
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Una part d’un decorat de l’òpera Els mestres cantaires de Nuremberg

Una de les peces recuperades va formar part de l’òpera Marina

La fàbrica Can Miralda-els Pa-
nyos de Manresa va ser declarada
ahir bé cultural d’interès nacional
pel govern de la Generalitat de Ca-
talunya. A proposta del conseller
de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, Joan Manuel Tresserras, els
Panyos s’ha inclòs en la categoria
de monument històric. L’acord
pres en la jornada d’ahir també de-
limita l’entorn de protecció del
monument.

L’antiga fàbrica està ubicada al

costat del riu Cardener, al sector
sud-oest de la ciutat de Manresa.
Tipològicament és un edifici in-
dustrial tèxtil, originàriament i
funcionalment dels anomenats
fàbrica de riu. Els materials em-
prats van ser la pedra, la peça ce-
ràmica i la fusta. L’edifici, tal com
explica el raonament per consi-
derar-lo bé d’interès, és un exem-
ple constructiu de l’inici de la in-
troducció a Catalunya de la tipo-
logia manchesteriana, on elements
com la reduïda dimensió de les fi-

nestres, les columnes de pedra, les
encavallades, l’estructura horit-
zontal de fusta i l’amplada de les
crugies indiquen clarament la seva
antiguitat. Els Panyos, propietat de
l’Ajuntament de la ciutat,  és un tes-
timoni únic de l’etapa inicial de la
industrialització a gran escala a Ca-
talunya i és la fàbrica de riu més
antiga del país (-) que es
conserva de la primera industria-
lització.

La consideració de monument
afecta l’edificació formada per la

nau principal, de planta semiso-
terrani, baixa i dos pisos, l’edifici
auxiliar amb el dipòsit d’aigua,  la
zona de turbines annexa a l’edifi-
ci auxiliar, el canal d’aigua, les se-
ves derivacions i els dipòsits so-
terrats en els costats est, sud i oest
de la nau principal, i la xemeneia,
situada en l’espai buit entre la fà-
brica i el carrer de Francesc Mo-
ragas, actualment dit plaça dels Pa-
nyos. També s’inclou com a part
del monument el subsòl corres-
ponent a aquests elements.
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Els Panyos, declarat bé cultural d’interès nacional

Jordi Bordas 

UNA ALTRA
ADAPTACIÓ
PRESCINDIBLE

X-MEN ORÍGENES:
LOBEZNO

Director: Gavin Hood. Intèrprets:
Hugh Jackman, Liev Schreiber, Danny
Huston i Dominic Monaghan. Bages
Centre (Manresa), Catalunya (Berga),
Kursal (Igualada) i Multicines Abrera
���

ollywood està decidida a
esprémer una de les seves
gallines d’ous d’or: les

adaptacions dels còmics més po-
pulars. Després de X  –una se-
qüela decebedora–, ens arriba un
altre film inspirat en els superhe-
rois de Marvel. X-Men Orígenes:
Lobezno es concentra astutament
en un dels éssers mutants més
carismàtics, Lobezno, que encim-
bella Hugh Jackman. El llargme-
tratge explora les arrels d’una cria-
tura dividida violentament entre la
natura humana i l’animal.

Gavin Hood, un director sud-
africà fitxat pel cinema nord-ame-
ricà, ha abraçat l’estètica més bui-
da, pirotècnica i inoperant. Aquest
discret creador va emergir amb
dues propostes socials, tan febles
com epidèrmiques: Tsotsi, que
guanyà l’Oscar a la millor pel·lícula
de parla no anglesa, i Expediente
Anwar. X-Men Orígenes: Lobezno
no es diferencia de molts altres
productes de Hollywood que s’han
apropat darrerament a l’univers
del còmic amb una òptica híbrida
i un resultat final insuls i incon-
sistent. Hood no s’atreveix,d’una
banda, a aprofundir en el turment
interior del protagonista, com sí
que feien les dues últimes i nota-
bles versions de Batman, i, de l’al-
tra, tampoc no està carregat del
magnetisme formal per captivar-
nos  amb una posada en escena
rutilant.

La visualització dels antece-
dents de Lobezno està condem-
nada inevitablement a quedar
oblidada enmig de l’allau de pro-
duccions basades en novel·les grà-
fiques, en què cada vegada és més
necessari destriar el gra de la pa-
lla. Hugh Jackman, un actor mag-
nífic, ha d’aspirar a reptes artístics
més grans  i no acontentar-se a re-
petir per enèsima vegada un per-
sonatge amb un potencial dra-
màtic inqüestionable però degra-
dat progressivament per lectures
cinematogràfiques que resulten
especulatives i escarransides.
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L’incendi que va destruir el
Liceu el 31 de gener del

1994 també va malmetre una
bona part de les escenografies de
Josep Mestres Cabanes, que hi va
treballar del 1941 al 1956 i en va
ser el darrer escenògraf fix. La ca-
tedral lírica, però, conserva les pin-
tures al·legòriques a la música i el
cant que decoren el Saló dels Mi-
ralls, realitzades pel pintor manre-
sà l’any 1946, i la sala que hi ha so-
bre la platea del teatre, on treballa-
va, porta el seu nom. Del llegat de
Mestres Cabanes també es guar-
den nombrosos teatrets de les se-
ves escenografies. Entre les òpe-
res per a les quals va elaborar de-
corats hi ha l’Aida de Verdi projec-
tada el 1937 i que es va portar a
escena el 1945. El seu nom és re-
cordat com una de les grans figu-
res que, entre bastidors, ha tingut
el Liceu al llarg de la seva història.
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Els efectes del gran
incendi del 1994


