
UN LLEGAT ARTÍSTIC GUARDAT AL BRUC El Liceu disposa d’un magatzem a la població anoienca del Bruc on es guarda el material de
les òperes. Una nau de trànsit constant d’attrezzo i vestuari on, des de l’incendi del 1994, s’amuntegaven les escenografies de paper d’artistes
com el manresà Josep Mestres Cabanes. Un acord amb l’Institut del Teatre permet recuperar les que estan menys malmeses
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Amb les puntes cremades i en-
farinats per la pols dels anys dor-
men quilos i quilos de paper en uns
prestatges oblidats des que el  de
gener del  va cremar el Liceu.
Heroisme, sentit del deure, sensi-
bilitat artística o desesperació,
però el cas és que molts decorats
operístics es van salvar de la des-
trucció i, plegats i poc més, van
viatjar una quarantena de quilò-
metres per ocupar un lloc qualse-
vol a l’entresolat d’un magatzem
del Bruc que el teatre va adquirir
per ubicar-hi les restes del naufragi.
La llarga hibernació de les gegan-
tines obres d’art, fràgils i admira-
des, murals enormes de Maria-
nela, Walkiria, Terra baixa, Tan-
häuser i tants altres títols de la lí-
rica universal, està vivint la seva
particular primavera i el paper re-
cobra vida. Un acord entre el Gran
Teatre del Liceu i l’Institut del Tea-
tre de Barcelona permetrà que els
decorats en més bon estat canvi-
ïn de domicili i es conservin al Mu-
seu de les Arts Escèniques.

Josep Mestres Cabanes va ser un
home amb sort en vida i un cop
mort. Les escenografies de l’artis-
ta manresà van meravellar gene-
racions d’amants de l’òpera, i l’ex-
cepcional proposta que va crear
per a l’Aïda de Verdi va atresorar
la fortuna de gaudir dels favors del
públic. El , la popularitat de
l’obra va portar el Liceu a encar-
regar la restauració dels decorats
al taller de Jordi Castells, a Carde-
deu, el mateix que passarà revista
les properes setmanes a les restes
dels decorats de la vintena de pro-
duccions que entren en el conve-
ni. Guardada en cinc caixes her-
mèticament tancades, entremig

de muntanyes d’attrezzo, l’esce-
nografia d’Aïda encara surt de
gira. Ni la tecnologia digital no ha
abatut l’encant i l’autenticitat del
llegat del mestre manresà. Seves
van ser també les escenografies de
Parsifal (), Els mestres canta-
ires de Nuremberg () i Sigfrid
() que, després de quinze
anys arraconades, es beneficien
ara de l’entusiasme de Joan Fran-
cesc Marco, director general del Li-
ceu, per rescatar-les.

L’ordre caòtic
El magatzem del Bruc és la rere-
botiga del Liceu. Un rectangle de
. m al qual el cap de logísti-
ca del teatre, Víctor Antich, acudeix
cada setmana. Dimecres al matí,
durant la visita que Regió va re-
alitzar al recinte, s’estava carregant
l’attrezzo del Turandot que el mes
vinent tancarà el curs operístic a la
catedral de la Rambla. Tones de
material emmagatzemades en un
«ordre caòtic», tal com explica
Antich. «No és un joc de paraules,
és l’expressió per definir com s’ha
d’ordenar la logística d’un teatre.
Aquí no entren cinc milions de
llaunes de tomàquet triturat, totes
de les mateixes mides. Tot el que
arriba aquí té unes dimensions di-
ferents». Una ullada a l’espai li
dóna la raó: un cap gegantí amb el
nas pelat que deixa al descobert les
boletes blanques del porexpan,
un grapat d’ovelles dins d’un car-
ro, una calavera tragicòmica, mu-
des figures humanes, columnes
imponents... «El futur són els con-
tenidors, tenir el material a dins
controlat per webcam i transpor-
tar-los amunt i avall», comenta
Antich. «El Real de Madrid, Salz-
burg, Berlín... ho fan així».

Però el present del magatzem
del Bruc evoca una època en què
la memòria i l’experiència de les
persones pesava més que els en-
ginys tècnics en l’ordenació dels
elements. No és en va que Antich
confessa que «està tot inventariat
i ben controlat, però no és menys
cert que sovint la manera més rà-
pida de trobar alguna cosa és re-
córrer als operaris i la seva bona
memòria». Blai Munuera, la mà
dreta d’Antich, s’estima el Liceu i
reconeix que «vaig tornar a néixer»
quan rememora, amb els ulls es-
purnejants pel record, el matí del
devastador incendi. En un entre-
solat  s’amunteguen relíquies com
el panell negre que anunciava l’ò-
pera prevista aquell vespre, una
funció de Mathias der Maler que
les flames van condemnar a l’oblit. 

Víctor Antich ha estat vetllant
tots aquests anys perquè els de-
corats no acabessin al camió de les
escombraries, presoners de la in-
diferència. «Cada vegada que el Li-
ceu canviava de director, jo li en-
senyava els prestatges, i tots pas-
saven de llarg. Fins que va arribar
Marco i de seguida es va adonar
que aquest material s’ha de salvar».
El diagnòstic és a les mans de Jor-
di Castells i família, pràcticament
els únics artesans capaços de res-
taurar les delicades escenogra-
fies. L’acord entre el Liceu i l’Insti-
tut del Teatre consta de dues fases:
la primera és la cessió de decorats
de vint produccions, l’autoria de la
meitat dels quals encara no s’ha
pogut esbrinar. «Posteriorment»,
explica Anna Valls, directora del
Museu de les Arts Escèniques,
«portarem a revisar el material de
 muntatges més, tot i que poca
cosa es podrà salvar».

La Marina de Salvador Alar-
ma, el Don Gil de Alcalá de Ramon
Batlle i el Terra baixa de Francesc
Pou, juntament amb les esceno-
grafies de Mestres Cabanes, són al-
gunes de les escenificacions res-
catades de les flames que Cas-
tells revisarà, fotografiarà i docu-

mentarà. «Llavors, les conserva-
rem en bones condicions al mu-
seu», afirma Valls. «Restaurar-les?
En principi, no. No tenim espai per
exhibir-les, n’hi ha que fan x
metres. Però l’inventari fotogràfic
es pot consultar a http://escena-
digital.institutdelteatre.cat».

TONI MATA I RIU | EL BRUC (ANOIA)

El Liceu recupera escenografies de
Mestres Cabanes salvades de l’incendi

Un acord amb el Museu de les Arts Escèniques permetrà conservar
diversos decorats que han estat quinze anys al magatzem del Bruc
�
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Requisit: 16 anys
2 anys de durada. De setembre a juliol.
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Escola de Ballet Olga Roig

GALA DE BALLET
KURSAAL

Diumenge, 14 de juny, a les 6 de la tarda

MARTA PICH

VISTA PANORÀMICA DEL MAGATZEM 
La nau del Bruc és l’únic espai que té el Liceu fora de l’edifici de la Rambla

de Barcelona. A l’interior s’emmagatzema el material de mobiliari, attrezzo i
vestuari que es fa servir a les òperes, i des d’aquest punt també es carreguen
els camions quan els muntatges del Liceu, sovint coproduccions amb altres
teatres d’arreu del món, van de gira per Europa. Quan el Liceu es va cremar, el
dilluns 31 de gener del 1994, la nau va ser el lloc on van treballar, durant
quatre anys, els tècnics del teatre.
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MARTA PICH

EL VESTUARI, EN ARMARIS 
La roba que utilitzen els cantants

de les òperes es guarda en un espai
ben ordenat de la nau del Bruc, dins
uns armaris ben localitzables i fàcils
de transportar amunt i avall amb els
camions.
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MARTA PICH

LLOTGES ANTIGUES
Unes de les relíquies que es

poden contemplar al magatzem són
les butaques que hi havia al Liceu
abans de l’incendi. Uns seients que
són testimoni del pas del temps.
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MARTA PICH

L’ÒPERA PENDENT
L’incendi va fer impossible que es

dugués a terme, com indica aquest
panell, la funció del Mathias der
Maler, de Paul Hindemith, a les 9 del
vespre del 31 de gener del 1994.
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MARTA PICH

MARTA PICH
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UNA CAIXA DE SORPRESES DE 8.500 M2 al terme municipal del Bruc
(Anoia). Un espai ple de material i moltes curiositats. Un operari salta per
damunt de l’escenografia del segon quadre del primer acte de l’Aïda de Verdi
creada per l’artista manresà Josep Mestres Cabanes. El cap de logística del
Liceu, Xavier Antich, mostra les diables, els jocs de llum que es fan servir en les
representacions d’Aïda. En uns prestatges, en un entresolat del magatzem,
es guarden nombroses escenografies malmeses. L’acord entre el Liceu i el
Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre permetrà recuperar-ne
algunes, però moltes s’hauran de llençar. Un logotip del Liceu reposa en un
racó de la gran nau industrial del Bruc. El magatzem és ple de peces
d’attrezzo de les produccions operístiques del gran teatre barceloní, com
aquesta calavera que mostra la fotografia
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C/ Sallent, 10 – Tel. 93 839 15 04 – Fax 93 839 06 95 – 08670 NAVÀS 
viatgestadavi@globalcat.net – wwwtadavi.group-team.com 

(Sortides des de tots els pobles de les valls del Llobregat i el Cardener)

MADRID AMB AVE
4-5 JULIOL (2 DIES-1 NIT)

VISITES: PALAU REIAL–PALAU DEL PARDO-MUSEU DEL PRADO 
- PARC DEL RETIRO-

EL PREU INCLOU: AUTOCAR ANADA I TORNADA A LLEIDA PER 
AGAFAR L’AVE. BITLLET ANADA I TORNADA AMB AVE 

LLEIDA-MADRID-LLEIDA.-VISITA PANORÀMICA
              DE MADRID EN AUTOCAR I A PEU. HOTEL 4 * CÈNTRIC 
EN P.C. GUIA ACOMPANYANT DE TADAVI I GUIA LOCAL ½ DIA 

A MADRID I LES VISITES ABANS ESMENTADES

PREU EN HAB. DOBLE:

299 € 
SUPLEMENT INDIV.: 

32 €

LLACS ALPINS
19 AL 25 AGOST (7 DIES-6 NITS)

VISITES: TURÍ-LLAC MAGGIORE-BELGIRATE-LOCARNO
            LLAC DE COMO-BELLAGIO-IILLES BORROMEU-LUGANO-

VERONA-PENINSULA DE SIRMIONE-LLAC DI GARDA .ETC...
EL PREU INCLOU: VIATGE EN AUTOCAR-HOTELS 

DE 3 ESTRELLES SUPERIOR EN RÈGIM DE P.C.
            GUIA ACOMPANYANT DE TADAVI DURANT TOT EL VIATGE.

PREU EN HAB. DOBLE:

960 € 
SUPLEMENT INDIV.: 

230 €
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