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L’exposició s’estructura
en quatre tempos –Abans,
Llavors, Després i Demà–
i està motivada per la re-
construcció: «És una re-
construcció a diferents ni-
vells, física, social, institu-
cional, perquè va deixar de
ser una entitat privada i va
passar a ser una de pública,
sentimental i artística, ja
que hi ha un abans i un des-
prés artístic de la recons-
trucció del Liceu», argu-
mentava ahir Antoni Ba-
tista, comissari de la mos-
tra.

Una primera sala,
Abans, es presenta com
una mena de lied que re-
passa ràpidament i amb
ajuda d’algunes fotos
d’època la història del Li-
ceu. També pengen del

sostre alguns cascs de ro-
mà per donar ambient tea-
tral a l’espai.

En l’apartat Llavors, el
«nucli dur» de l’exposició,
es tracta de l’incendi i es
mostren dues maquetes de
l’arquitecte encarregat de
la reconstrucció de l’edifi-
ci, el malaguanyat Ignasi
Solà Morales. «En elles es
pot veure la veritable gran
obra de Morales, que va
ser la caixa escènica, invi-
sible per als espectadors
del Liceu. Amb ella el tea-
tre va passar a ser un teatre
del segle XXI».

També es projecta en
una gran pantalla de paret
un documental sobre la re-
construcció de l’edifici,
des de les flames fins a la
seva inauguració.

En l’espai Després,
s’aprofundeix en el perío-
de del 1999 al 2009 a tra-
vés d’imatges de diferents
muntatges operístics
d’Antoni Bofill –no n’hi
ha cap de dansa– i es mos-
tren el vestit luxós de Tu-
randot.

Finalment, en l’apartat
Futur, es projecten DVD
d’extractes de l’Any, així
com 32 DVD d’enregistra-
ments del Liceu, i s’expo-
sa el vestit de Papageno
del muntatge de La flauta
màgica dels Comediants.

En una darrera sala es
proposa una zona de des-
cans que ofereix la possi-
bilitat de veure íntegra-
ment enregistraments de
les òperes Norma, Lohen-
grin i Aida.

Una mostra revisa la història
del Liceu posant l’èmfasi en

la seva reconstrucció
L’exposició es pot veure fins al 4 d’octubre al Palau Robert

El vestit de Papageno que es mostra al Robert. / ANDREU PUIG

● En motiu del desè aniversari de la re-
obertura del Gran Teatre del Liceu, el
1999, una exposició repassa la història del
teatre, posant un èmfasi especial en la dar-

V.G. / Barcelona rera dècada, un període intens de «recons-
truccions» a diferents nivells, segons de-
fensa el comissari Antoni Batista. Liceu
òpera oberta es podrà veure al Palau Ro-
bert fins al 4 d’octubre.

● El portal Edicat.cat,
l’únic venedor de llibres
en català, ha registrat 300
descàrregues de llibres
electrònics des de la seva
posada en servei a l’abril.
Els lectors poden descar-
regar 41 títols i, de mo-
ment, el més venut és Dia-
ri d’un home de cinquanta
anys, una novel·la de Hen-
ry James, del segell Angle
Editorial.

En format digital es pot

adquirir aquest títol per 1
euro. Edicat.cat, integrat
per Cossetània, Bromera i
Angle, preveu tenir un
centenar de llibres electrò-
nics disponibles passat
l’estiu.

La darrera novetat és
Llibreta de Pequín, del pe-
riodista i responsable del
diari electrònic Vilaweb
Vicent Partal, un dietari
publicat exclusivament en
format digital.

D’altra banda, el portal

ha aconseguit 200 usuaris
registrats i vendre 50 erea-
ders o dispositius electrò-
nics de lectura.

Després de la novel·la
de James, la més venuda és
Els diaris d’Adam i Eva,
de Mark Twain, publicat
per Angle, i en tercer lloc
El col·leccionista de fades
de l’escriptor valencià Jo-
sep Ballester, publicat per
Bromera i inspirat en el
personatge de Lewis Car-
roll.

300 descàrregues de llibres
electrònics en català en tres mesos
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