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EL VEREDICTE DELS ESPECIALISTES El Taller d’Escenografia Jordi Castells ha
revisat els decorats que el Liceu ha cedit al Museu de les Arts Escèniques per tal que
els conservin. Entre les escenografies inventariades n’hi ha tres de l’artista manresà
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No és que tot sigui mentida al
món de l’escena, però sovint res no
és el que sembla. Una campana de
grans dimensions penjada al sos-
tre intimida, però mirada de prop
se li veuen les costures de porex-
pan i ja no espanta tant. Arran de
terra s’alça una ponedora d’ous
que no acabarà en una granja ni
habitada per gallines, sinó al Mu-
seu de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí. Les mans destres de Jor-
di Castells, el seu germà bessó Jo-
sep i la resta de l’equip s’ocupen dia
rere dia que els decorats que tea-
tres, museus i cadenes de televisió
els encarreguen facin de l’apa-
rença virtut. Una habilitat treba-
llada durant dècades que aquests
dies ha servit per inventariar els de-
corats salvats de les flames que el
 van devastar el Gran Teatre
del Liceu. Els mateixos experts
que van reconstruir l’escenografia
d’Aida han testificat el bon estat de
salut de les que el reconegut artista
manresà Josep Mestres Cabanes va
crear per a les òperes Parsifal
(), Els mestres cantaires de
Nurenberg () i Sigfrid ().

El Taller d’Escenografia Jordi
Castells, a Santa Agnès de
Malanyanes, al terme municipal
de la Roca del Vallès, oficia de fà-
brica de fantasia. Des del Bruc
(Anoia) hi van viatjar fa unes set-
manes un conjunt d’una vintena
d’escenografies de paper que cria-
ven pols en un prestatge de l’e-
norme nau industrial que fa de
magatzem del material que gene-
ra el Liceu. Una acció per evitar el
deteriorament total dels històrics
decorats que ha de permetre que
una part del llegat artístic del tea-
tre perduri.

Per calibrar l’estat de les esce-
nografies, entre les quals hi ha les
tres esmentades de Mestres Ca-
banes, a més d’altres d’autors, com
Ramon Batlle, Josep Maria Espa-
da, Salvador Alarma i Francesc
Pou, el primer pas de l’operació va
ser carregar els paquets i adreçar-
los a l’únic taller que avui en dia
encara té la capacitat de treballar
aquest tipus de decorats de forma
artesanal. Una feina que ha tingut
lloc els darrers dies i que ha con-
sistit a desplegar els telons per
constatar-ne els estrips, la humi-
tat i altres desperfectes. Un cop ca-
talogada cada peça, documenta-
da i fotografiada, s’han plegat cu-
rosament per encabir-les en unes
caixes amb destinació al Museu de
les Arts Escèniques, ubicat a la Ciu-
tat del Teatre, a Barcelona.

Les tres escenografies de Mes-
tres Cabanes i la resta, però, no
penjaran de cap sostre. Els deco-
rats mesuren fins a  metres d’alt
i d’ample, i només es poden exhi-
bir en la seva magnificència en es-
pais com els dels germans Castells.
Un cop culminat l’inventari, el
material fotogràfic i documental es
penjarà a la web del museu
(www.institutdelteatre.cat) per a
consulta pública. En cap cas, però,
no hi ha la intenció de restaurar-

los per tenir-los desplegats i per-
manentment exposats.

«Són uns decorats molt casti-
gats, fets en plena postguerra amb
un paper pobret i que ara ja és
vell», va explicar Jordi Castells a Re-
gió, que va afegir que «la humi-
tat també els va fer mal». Malgrat
tot, tornar a obrir les escenografies
que va compondre Josep Mestres
Cabanes fa mig segle és un mo-
ment que rescata un bocí de la mà-
gia de la seva estrena. El tractament
informàtic maquillarà els desper-
fectes que s’hi hagin apreciat per
aconseguir que els decorats reco-
brin el seu aspecte de cara al pú-
blic. «Els que tenen més plecs ens
indiquen que van ser els més usats
en el seu temps», va explicar el pro-
pietari del taller.

La identificació de l’autoria de
cada escenografia no provoca cap
dificultat en el cas de Mestres Ca-
banes. L’artista nascut a Manresa
l’any , i que va morir el  a
Barcelona, «signava totes les pe-
ces». Una firma inconfusible, els
tres pals de la inicial del seu cog-
nom com tres barres estirades,
elegants. Castells va recordar que
«Mestres va treballar molts anys al
Liceu i es va acabar fent seu el lloc
que ocupava». Unes caixes de fus-
ta amb rodetes com les que des del
 guarden els decorats de l’Ai-
da, que periòdicament surten de
viatge per bastir un muntatge ope-
rístic, acolliran ara les creacions
dels escenògrafs catalans més re-
llevants del segle passat. Un repòs
digne per a uns treballs que van fer
de Mestres Cabanes un artista tan
respectat a la catedral lírica que el
renovat teatre, sorgit de les cendres
del dantesc incendi, llueix el seu
nom en una de les sales.
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El Liceu inventaria els
decorats de tres òperes
de Mestres Cabanes

El taller de Jordi Castells ha revisat les tres escenografies salvades
de l’incendi, que s’exhibiran a la web del Museu de les Arts Escèniques
�

Els mestres cantaires,
Parsifal i Sigfrid, entre la
vintena d’escenografies
catalanes rescatades

L’equip de Jordi Castells ha
revisat i documentat les
peces oblidades des de feia
quinze anys 
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Maquetes de l’òpera Aida

MARTA PICHMARTA PICH

EL TALLER D’ESCENOGRAFIA
on s’ha documentat una part de
l’obra de Josep Mestres
Cabanes. Jordi Castells, al mig
de l’escenografia de l’acte 2,
quadre 2, del Parsifal. La imatge
va ser captada a la nau del taller
ubicat a Santa Agnès de
Malanyanes. El cap de logística
del Liceu, Víctor Antich; la
directora del Museu de les Arts
Escèniques, Anna Valls, i Jordi
Castells, envoltats de materials
per a decorats. Josep Mestres
Cabanes sempre signava els seus
treballs. En aquest decorat del
Parsifal també és ben visible la
firma inconfunsible de l’artista
manresà. Castells assenyala un
estrip visible en un altre dels
decorats de l’acte 2, quadre 2, de
l’esmentada òpera de Richard
Wagner. Teló de fons d’un
castell corresponent a l’acte 2,
quadre 1 del Parsifal
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Una dècada enrere, Jordi Castells
va haver de passar uns dies a Man-
resa per enclaustrar-se al Museu
Comarcal. La decisió del Liceu de
restaurar les escenografies de l’ò-
pera Aida, una de les creacions im-
mortals de Mestres Cabanes, va
obligar els membres del taller a
desplaçar-se a la capital del Bages
per copiar els teatrets que va fer
l’artista i, posteriorment, poder-
los reproduir a casa seva. «Gaire-
bé vam fer una  vida monàstica per
dibuixar les maquetes, que no es
podien treure de les vitrines», re-
corda Castells.

«L’Aida té més de vint peces, va
ser l’obra culminant de Mestres. Hi
va estar treballant durant vint anys,
sense presses. S’hi va mirar molt,
i el resultat va ser una preciositat»,
afirma Castells, que està conven-
çut que «si no fossin tan fràgils, els
decorats viatjarien per tot el món».
La restauració va tenir el primer
pas en l’estada a Manresa, «quatre
o cinc de nosaltres, en una sala del
museu, vam estar copiant els tea-
trets en guaix i aquarel·la. Ens ca-
lia tenir referències de cada qua-
dre per si alguna part del decorat
s’havia perdut». Segons el restau-
rador, «teníem el suport dels plà-
nols de planta que indiquen on va
cada peça. Calia tenir en compte
tots aquests detalls per no perdre
el punt de fuga de les diferents pe-
ces, la perspectiva de cada ele-
ment, perquè n’hi ha que van en
un pla més endarrerit que altres».
Per al treball actual no els ha cal-
gut tornar a la Catalunya central,
perquè les escenografies no es
restauren, sinó que tan sols s’in-
ventarien per documentar-les i
exhibir-les per Internet.
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Una visita a
Manresa per
copiar els
teatrets de
l’òpera «Aida»


