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Ben diferent de la majoria
de les obres públiques, la
construcció del nou con-
servatori compleix termi-
nis i tindrà un cost inferior
al que s’havia pressupos-
tat. Tot i que el Conserva-
tori assumeixi un 80% dels
20 milions pressupostats,
el silenci de les instituci-
ons (que no han volgut fer-
hi cap aportació) i la situa-
ció inestable de l’econo-
mia (que ha fet tirar enrere
algunes empreses que es-
taven disposades a patro-
cinar una part de l’obra)
faran que l’obra acabi cos-
tant 18 milions. Al nou lo-
cal del Nou de la Rambla
s’hi emplaçaran tots els
alumnes que estiguin cur-
sant els estudis superiors
de música, un currículum
que té rang de títol univer-
sitari arran de les revisió
europea amb el pla de Bo-
lonya. El nou local ha de
permetre l’entrada de
molts estudiants, previsi-
blement d’Europa i Amè-
rica, per fer postgraus es-
pecialitzats amb profes-
sors del Conservatori. Es
podria doblar el nombre
d’alumnes del Conserva-
tori, a mitjà termini.

El Conservatori del Li-
ceu mantindrà a la Rambla
els estudis superiors de
cant i de flamenc no re-
glats. També s’estan refor-
mant els locals de la plaça
Urquinaona per concen-
trar-hi els estudis de grau
mitjà i els de l’aula de mú-
sica moderna. A diferèn-
cia del local del Nou de la
Rambla, en aquests altres
equipaments es formaran
professionals sense l’ho-
mologació universitària i
es fomentarà la música
d’amateurs.

A part de la funció cul-
tural, el nou local ajudarà a
dignificar el Raval i a en-
fortir l’eix del Nou de la
Rambla, que ha d’unir el
Liceu amb les pròximes
obertures del Teatre Pa-
ral·lel (un local municipal
que administra la SGAE i
que fa un parell d’anys que
s’està restaurant) i l’Arnau
(l’Ajuntament procura
desbloquejar-ne la compra
per donar-li una nova sor-
tida cultural). Un altre
equipament d’inauguració
recent és la Filmoteca de
Catalunya, a tocar de la
Rambla del Raval.

La directora Maria Ser-
rat reivindica l’especifici-
tat del Conservatori del Li-
ceu com a únic projecte
que engloba 57 de les 300
escoles, un dels setze con-
servatoris de grau mitjà,
un dels dos centres d’aula
de música moderna i un
dels dos centres de cant no
reglat i un dels dos d’estu-

dis universitaris musicals.
El nou Conservatori, so-

ta la coordinació de l’ar-
quitecte Dani Freixes,
aconsegueix aïllar-se del
soroll del carrer i disposar
de llum a l’interior amb un
lluernari que permetrà que
«plogui» (diu gràficament
la directora) a la primera
planta. La llum natural ar-

ribarà també a la planta
baixa, gràcies a una clara-
boia situada al terra de la
primera planta. La biblio-
teca, que és al quart pis,
també gaudeix d’una llum
que la fa molt acollidora.

La insonorització ha es-
tat una de les característi-
ques principals de les au-
les. Depenent dels instru-

ments als quals estiguin
destinades, tenen un aïlla-
ment o un altre i s’ha pro-
curat que els espais no si-
guin rectangulars per evi-
tar deficiències acústiques
en el so. Fins i tot les por-
tes, amb un petit vidre,
pretenen facilitar la con-
centració dels estudiants
durant les hores d’assaig.

El Conservatori del Liceu entra al segle XXI
L’equipament del Raval s’ha construït en només un any i mig i obrirà les aules a l’octubre i l’auditori al desembre

● L’estretor del Conservatori del Liceu
s’haurà acabat aquest curs, que comença a
l’octubre. Aquest estiu, la directora Maria
Serrat ha ajornat les vacances per garantir

● De la primera a la quarta
planta hi ha els serveis
destinats a ensenyament,
però la planta baixa i el so-
terrani es reserven a finali-
tats culturals. Evident-
ment, l’auditori (amb una
capacitat per a quatre-cen-
tes persones) serà un dels
primers espais on els
alumnes posaran a prova
les seves audicions. L’am-
plitud de l’escenari perme-
tria programar-hi òpera de
cambra i recitals lírics, un
espai que fins ara han estat
buscant els gestors del
Gran Teatre del Liceu. Per
ara, no s’ha concretat com
es gestionarà la programa-
ció artística i es pretén ne-
gociar amb la Generalitat,
ajuntaments i diferents
productors privats perquè
ajudin a rendibilitzar al
màxim l’espai. La directo-
ra del Conservatori defen-
sa que hi pugui haver des
de música clàssica i con-
temporània fins a cicles de
jazz i de música moderna.
Maria Serrat defensa que
l’escenari pot tenir dos
grans focus potencials: les
escoles i el públic en gene-
ral. També al soterrani hi
ha les sales d’assaig del
cor i de l’Orquestra del
Conservatori del Liceu, i
un estudi de gravació que
permetrà editar les actua-
cions en l’auditori o en les
dues sales d’assaig. Pel
que fa a la planta baixa,
s’està buscant un empresa-
ri interessat a llogar la bo-
tiga, amb un ampli apara-
dor que donarà al Nou de
la Rambla. La intenció és
que l’establiment estigui
relacionat amb la música.

El nivell musical de Ca-
talunya ha millorat molt
els últims vint anys, en
part gràcies a l’aposta dels
ajuntaments a fer escoles
de música, segons Serrat.
La directora és «optimis-
ta», ja que durant aquest
temps el nivell s’ha apro-
pat al d’Europa («on hi ha
una gran tradició musi-
cal») tot i que adverteix
que cal fer «un pas valent»
d’inversió per assumir un
nou estadi cultural.
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La directora del Conservatori del Liceu, Maria Serrat, dilluns passat, en una visita d’obra. / JUANMA RAMOS

que l’equipament estigui llest per obrir les
aules. Amb un pressupost ajustat de 20
milions i sense cap ajuda institucional
més que la cessió del terreny per part de
l’Ajuntament per un període de cinquanta

anys, el centre ha construït en només un
any i mig un equipament amb noranta au-
les (dissenyades acústicament segons
l’instrument que s’hi ha de tocar). Les
obres no acabaran definitivament fins al

desembre, en què està previst poder estre-
nar l’auditori, l’estudi de gravació i les sa-
les d’assaig del cor i de l’orquestra, així
com la botiga i el bar restaurant de la plan-
ta baixa. El Conservatori ja és al segle XXI.

A l’auditori s’hi
podrien fer
òperes de
cambra


