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Insignia creada pel Govern de la Generalitat republicana el 1936 després de nacionalitzar el Liceu per protegir-lo. / JOAN SÁNCHEZ 

Liceu 3.0 
El cohseu barceoní inicia la digitahtzació deis més de 50.000 documents de seu arxiu históric, 

gairebé inédit, que donará una tercera vida virtual a un teatre que ja ha renascut dues vegades 

José Ángel Montañés 

E l Gran Teatre del Liceu, després 
de dues reconstruccions fruit de 
la destrucció causada per dos in-

cendis, cornença una nova vida. Virtual. 
Seré quan s'acabin els treballs per cata-
logar i digitalitzar el nc fons que ha  

conservat, coin un tresor, la Societat del 
Gran Teatre, propietéria de l'edifici des 
de la seva obertura l'any 1847 fins al 
1994. Una história tan llarga ha deixat 
un enorme rastre en forma de papers i 
objectes que conformen l'arxiu históric 
del Liceu: més de 50.000 documents, 

entre partitures, escenografies, cartes, 
contractes, fotografies, cartells i un 
llarg etcétera. Précticament inédit, 
deixaré de ser-ho quan pugui ser consul-
tat a tnternet després d'un procés de 
digitalització que ha començat ara amb 
ajuda d'especialistes de la Universitat 

Autónoma de Barcelona. El resultat més 
espectacular seré poder tornar a veure 
en 3D les velles escenografies creades 
per al teatre fa un segle, i que podran 
ser projectades en pantalles. Seré la ter-
cera vida d'aquest velI teatre que mira 
cap al futur. 	PASEA A LA PÁGINA 2 
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Fotografia d'una representació de Parsifal, de Richard Wagner. 
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Les deu joies de I'arxiu del Liceu 

La documentació que el Liceu 
ha conservat des de fa més d'un 
segle ¡ mig es plena de joies que, 
per si soles, fan que valgui la 
pena aturar-se en aquest arxiu 
prcticament inédit ¡ 
desconegut. Heus aquí io de les 
principals: 

LIib res del con serge. 26 yo-
lums amb anotacions diries de 
la vida del teatre realitzades pels 
conserges —en realitat, 
]'administrador del teatre, crrec 
que van ocupar nou persones, 
començant per Pío del Castillo-
durant gairebé 120 anys, des del  

1862, després del primer incendi, 
fins al 1981. lnestent en cap 
altre teatre d'ópera, es pie 
d'anécdotes i d'informació 
d'interés per al funcionament 
diari del teatre. Des del 
trencament de vidres, la 
morositat entre els socis 
propietaris a ]'hora de pagar les 
quotes, les mesures per eliminar 
els ratolins, el condicionament 
deis lavabos o el bolso perdut, i 
no trobat, de Carmen Polo de 
Franco el 1941. lnédits fins al 
1999, quan l'lnstitut del Teatre va 
publicar un llibre amb una 
selecció deis textos. 

Llibres d'Actes. 46 volums 
amb les actes de les juntes 
generais i permanents de les 
reunions de la Societat del Gran 
Teatre del Liceu, des del 1838 
fins al 1968. lnclou els acords 
adoptats pels órgans de govern 
del teatre. lnédits. 

História de I'edifici. 800 re-
gistres, la majoria pinols, i la 
resta, documents 1 fotografies 
amb les diferents reformes de 
l'edifici, tant de la 
reconstrucció de 1861-1862 
altres obres rellevants (com ara 
un projecte de 1922 del qual es 

Carpeta arnb decorats d'óperes. 

conserven pinols realiats per 
una empresa alemanya de 
Dresden) com de les petites 
obres de manteniment. Es 
possible construir una 

descripció de 
ledifici entre 1844 ¡ 
1989 ¡ seguir la 
incorporació deis 
avenços técnics, 
com per exemple 
I'aigua corrent, la 
calefacció, 
ascensors o el pas 
de la illuminació 
amb espelmes al 
corrent eléctric. Es 
té coneixement de 
part d'aquest arxiu 

grcies a publicacions 1 
exposicions. 

Arxiu de la Guerra Civil. 
Més de 1.00o documents, com 
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El Gran Teatre del Liceu ha vis-
cut ¡noltes jornades de glbria 
operística en més d'un segle i 
mig de vida. Perb tarnbé hi ha 
hagut dies en qué el coliseu bar-
celoní sernblava que estava as-
sistint a les seves últirnes llores. 
Va passar el 9 d'abril de 1861, 
quan l'incendi que va cornençar 
al taller de sastreria del quart 
pis, segons sembla per un lluín 
d'oli mal apagat, va arrasar l'edi-
fici. Es va repetir a la jornada 
inaugural de la temporada del 
1893, quan una bomba Orsini 
—i van poder ser dues— va escla-
tar al pati de butaques i va cau-
sar una vintena de morts. L'últi-
ma d'aquestes jornades negres 
va ser la que es va viure el 31 de 
gener del 1994, quan unes es-
purnes sortides d'un bufador 
durant uns treballs de soldadu- 

La documentació, 
entre 1838  ¡ 1980, 
ocupa uns 18 
metres cúbics 

ra al teló d'acer —l'estructura 
que havia d'impedir que el foc 
passés de l'escenari a la sala—
van agafar en els cortinatges de 
la part alta de l'escenari i les 
flames van saltar a la platea, 
que va quedar reduYda a cen-
dres en unes llores. Una de les 
irnatges més difoses va ser la de 
l'estructura en forma de ferra-
dura de teatre a la italiana, nua 
i a ccl obert. Malgrat l'efecte de-
vastador de les flames, es van 
salvar zones del teatre tan un- 

portants com el Saló deis Mi-
ralls i el Conservatori, situat a 
l'últim pis. lis mitjans de 
comunicació van captar els 
bombers traient, a corre-cuita, 
les obres d'art que decoraven 
les parets de l'exclusiu Cercie 
del Liceu, sobretot les 25 pintu-
res signades per autors com Ha-
¡non Casas, Modest Urgeli o San-
tiago Husifiol. 

Perb hi va haver altres objec-
tes d'irnportincia vital per al Li-
ceu que tarnbé es van escapar 
de les flames i que van passar 
desapercebuts. En el caos abso-
lut que es va produir després 
del desallotjament deis treballa-
dors i l'arribada deis bombers, 
aigú va recordar que al segon 
pis, darrere Tuna gruixuda por-
ta de fusta de roure, es conserva-
va i'arxiu amb tota la docu-
mentació generada des del 

1838, any en qué es va consti-
tuir la Societat del Gran Teatre 
del Liceu, propiet1ria del teatre 
fins a aqueli moment, i per tant 
anterior fins i tot abans que 
l'edifici obrís les seves portes el 
4 d'abrii del 1847 al solar de la 
Rambla cantonada Sant Pau, 
que havia ocupat un convent 
deis trinitaris. 

La situació de i'arxiu dins 
i'edifici va ser providencial per-
qué no desaparegués per sem-
pre: si s'hagués trobat en els pi-
sos inferiors, la runa hauria im-
pedit recuperar-lo. Si, per con-
tra, hagués estat en els pisos su-
periors, i'aigua iiançada peis 
bombers també i'hauria fet mal-
bé. L'acció decidida d'aiguns 
deis propietaris va fer que la 
documentació abandonés i'edifi-
ci en diversos contenidors amb  

destinació a unes naus indus-
triais. 

Les administracions públi-
ques integrants del Consorci 
del Liceu —Estat, Generalitat, 
Diputació i Ajuntament de Bar-
celona— es van comprometre el 
mateix día de i'incendi, amb les 
ruYnes calentes, a reconstruir el 
Liceu al mateix indret. 1 i'octu-
bre de 1999, el lurandol de Puc-
cini —i'bpera que s'havia de re-
presentar quan es va cremar el 
teatre— es va representar sobre 
i'escenari. El teatre, un cop 
més, dernostrava que era capaç 
de renéixer de les seves cen-
dres. 

Des del día que la Societat va 
començar a funcionar, els seus 
dirigents es van obstinar a con-
servar la documentació que ge-
nerava i'activitat diiria del tea-
tre en tots els seus imbits. 
Aquest arxiu ingent segueix 
sent propietat de la Societat, ja 
que no va ser objecte de cessió 
en els pactes signats amb el Con-
sorci després de i'incendi, i que 
van significar el canvi de la pro-
pietat del teatre. No va ser fins 
al 2006 quan van començar els 
trebafls per saber el con tingut 
exacte de les caixes que s'ha-
vien trasfladat fora del teatre, 
i'abast de la documentació i el 
seu estat de conservació. 

El 2011 van acabar els tre-
baUs de precatalogació i conser-
yació que va comportar restau-
rar el material alterat, com ara 
les plaques de vidre i aiguns 
deis piinois. "'lenim un arxiu 
integre i sense interrupció des 
de la fundació del teatre fins al 
1980, any en qué es va consti-
tuir el Consorci del Gran Tea-
tre, pci qual es va cedir i'ex-
piotació del Liceu a les adminis-
tracions conservant la Societat 
la titularitat", assegura Manuel 
Busquet, advocat i vicepresi-
dent de la Societat, que durant 
aquests anys ha impuisat, de 
manera entusiasta, els trebafls 
de i'arxiu. 

El conjunt aporta xifres ma-
rejants: més de 50.000 docu-
ments que ocupen uns 
2.000.000 de fulis, entre manus-
crits, ilibres d'actes, mernóries 
anuais, escriptures del solar i 
de i'edifici, reglaments del tea-
tre, estats de comptes, compro-
vants d'ingressos i pagaments, 
administració de les iocahtats, 
correspondncia, documenta-
ció d'obres, de reformes i de la 
primera reconstrucció del tea-
tre el 1861, amb els seus pliinois 
i fotografies. A més del que pot 
sembiar més interessant pci  

que fa a música: tots els progra-
mes de mni i cartefls de i'activi-
tat artística i social, les esceno-
grafies que no es van cremar en 
i'incendi, 711 fotografies, 617 pla-
ques de vidre i 633 partitures, la 
majoria escrites a má i algunes 
signades peis comnpositors, els 
contractes deis actors, pintures 
i objectes. Aiguns tan curiosos 
com un enorme pin en el qual 
es pot ilegir "Liceu. Teatre Na-
cional de Catalunya" i que recor-
da la nacionahtzació del teatre 
pci Govern repubhci de la Gene-
rahtat el 1936 per protegir i'edi-
fici. lot piegat ocupa 18 metres 
cúbics de documentació reparti-
da en 357 contenidors, que re-
presenten 170 metres hneais. 

El fons está considerat com 
un deis més imnportants d'Espa-
nya en el seu gnere i és compa-
rable ais que conserven altres 
teatres europeus, com ara el 
Teatre San Cario de Nipois, la 

Scaia de Mil o la Royal Opera 
House de Londres, aiguns d'eiis 
ja consultables a Internet. 

El 15 d'abrii van arribar al 
campus de la Universitat Autó-
nomna de Barcelona (UAB) les 
primneres caixes per començar 
el trebail de catalogació i digita-
iització: índexs, ilibres d'actes, 
mnemnries, diaris del conserge, 
regiamnents, documentació téc-
nica, fotografies i escenogra-
fies. El 2011 es va signar amb 
aquesta universitat un conveni 
que ha donat pas a la creació 
d'una comnissió técnica de dife-
rents disciplines. Dirigida per 
Francesc Cortés, director del 
Mster de Musicologia de la 
UAB i professor d'aquesta uni-
versitat, está formada per espe-
ciahstes de bibhoteconomnia, ar-
xivística, informática i visió per 
comnputació. "En el projecte es-
tan imnphcats fins a cinc equips 
d'investigació, a més d'aiumnnes 
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Primer llibre del conserge, de 186z. 
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Plánol del prolecte  de reforma de 1922, d'una empresa de Dresden. 
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ara programes de mé, retalis de 
premsa, escuts ¡ cartes 
autobiogréfiques, sobre la vida 
del teatre durant els anys 
1936-1939.lnédit. 

Arxiu escénic. 580 fotogra-
fíes anteriors a l'any 1941 
d'escenografies muntades a 
l'escenari, amb planta técnica a 
la part posterior, amb les 
indicacions del muntatge, aix( 
com anotacions de 
reconstrucció o de doble ús. 
lnédit. 

Plaques fotografiques de 
vidre. 617 plaques de mides 
diverses, datades entre 1860 l 
1920. Moltes fan referéncia a  

aspectes del teatre o a 
escenografies relacionades amb 
la collecció de fotografies. Una 
de les caixes documenta el pas 
deis ballets russos de Diaghilev 
que van actuar el 1918, un deis 
pocs documents gréfics del seu 
periple espanyol. Inédites. 

Escenografies pintades 
en aquarel•la. 60 aquarelles 
litografies illuminades a mé de 
dissenys escenogréfics realiats 
per al Liceu entre 1850 l 1945. 
Van ser pintades per alguns deis 
escenógrafs més importants del 
modernisme catalé, com ara 
Francesc Soler i Rovirosa i 
Maurici Vilomara, a més de 
¡>autor més destacat del  

moment a Espanya José 
Mestres Cabanes. Contenen les 
indicacions técniques de la seva 
construcció i muntatge. No han 
estat investigades. 

Partitures d'óp era. 
633 jocs de partitures 

- 	operístiques (la més 
antiga data de l'any 
1835), que inclouen les 
partitures del director 
d'orquestra, del cor, 
deis solistes, ¡ del cor ¡ 
banda interna. Les 
óperes poden ser obra 
tant de compositors 

— 	nacionals com 
estrangers. Es possible 
que existeixin cópies 
úniques d'obres 

desconegudes. Inédites. 

Particei•ies per a orques -
tres de ball de saló. 478 jocs 
per a orquestra completa  

creades entre 1845 ¡ 1906 que 
conformen una collecció única 
de música burgesa de ball del 
segle XIX, manuscrita ¡ impresa, 
de valsos, polques o galop. 
Inédita. 

Programes de mé. 
Collecció completa (entre 
1840-1994) que conté 633 
programes de mé de totes les 
activitats realitzades per la 
societat, des d'abans de la 
construcció del teatre. 
Es un banc de dades de les 
activitats artistiques, 
els artistes ¡ les noticies 
per desenvolupar 
]'Ópera de Barcelona. 
lnédit. 

del méster", assegura Cortés. 
lis especialistes ja han entrat 
en contacte amb el material i, 
malgrat els treballs previs de 
catalogació, poden aparéixer 
inoltes sorpreses: "Iii ha caixes 
que són com una síndria: no se 
sap el que hi ha al seu interior", 
explica Cortés. Es refereix al fet 
que, en alguns casos, s'indica 
que a l'interior hi ha unes 200 
fotografies, peró no s'especifica 
el contingut de les imatges. 
Aviat se sabré. "En sortiran di-
verses tesis", explica amb entu-
siasme l'especialista i professor. 

En una segona fase, el treball 
continuaré amb la digitalització 
de programes, cartells, partitu-
res, documentació administrati-
va i comptable i l'arxiu creat du-
rant la Guerra Civil, entre 1936 i 
1939. Quan s'acabi, el pas 
següent seré la seva difusió a 
Internet. D'aixó se n'encarre-
garé el Centre de Visió per 

Aquarel.la pintada per 
l'escenógraf Maurici Vilomara 
per al primer acte de l'ópera 
Samsony Dalila de Camille 
Saint-Saens, una de les 6o 
pintures acolorides que s'han 
conservat i que contenen les 
indicacions tcniques de la 
seva construcció i muntatge. 
Fina ara no han estat 
investigades. 

Computador i el seu grup DAG 
(Grup d'Anélisi de Documents i 
Reconeixement de Formes) de 
la UAB, que dirigeix .Josep 
Lladós. 

El conveni amb la UAB pre-
veu la consulta deIs documents 
originals només per a investiga-
dors i amb autorització prévia. 

Perú tot el fons seré accessible, 
segurament després de l'estiu, 
de manera gratuita a la base de 
dades d'lnternet, on es podré 
veure l'estructura en qué s'ani-
ran incorporant nous docu-
ments al llarg deis dos anys vi-
nents. El portal estaré vinculat 
a Europeana, una de les plata-
formes culturals més impor-
tants d'Europa, que lidera la 
Universitat de Floréncia. 

Perú el projecte va molt més 
enllé de la simple digitalització 
i la seva consulta a Internet. Du-
rant l'incendi es van cremar gai-
rebé totes les escenografies anti-
gues de paper, que es guarda-
ven en una estança situada sota 
el pati de butaques. Algunes, 
com una d'flidu de Verdi, es va 
salvar de les flames de miracle, 
"perú no es pot utilitzar perqué 
esté realitzada amb materials 
que difícilment aguantarien la 
calor dels focus actuals", assegu-
ra Cortés. No obstant aixó, les 
velles escenografies es podran 
recuperar. 

"Un cop digitalitzat tot el 
fons, es crearé un motor de cer-
ca de metadades que permetré, 
molt més enllé del que perme-
tria una base de dades de con-
sulta, recerques interactives a 
través de la coincidéncia entre 
les diverses dades conegudes de 
cadascun deis muntatges: la par-
titura, les fotografies que s'han 
conservat, els actors que hi van 
participar¡ els personatges que 
van interpretar, com estaven 
col-locades les escenografies a 
l'escenari, o indicacions que es 
conserven a la part posterior de 
les aquarel-les. El resultat es 
podré veure, de forma virtual i 
en 3D, en imatges que reprodui-
ran els diferents escenaris tal 
com es van poder veure en el 
seu moment. 

A més, aixó té una utilitat 
práctica, que els propietaris 
d'aquest arxiu tenen en compte 
i que pot compensar el gran es-
forç de trebail i inversió que 
comporta: la possibilitat de pro-
jectar les imatges deis decorats 
—com solen fer grups com la 
Fura deis Baus als seus especta-
cies operístics— mitjançant la 
installació de diferents panta-
lles a l'escenari, cosa que 
permetré a l'última diva del bel 

canto  al tenor del moment can-
tar mentre passeja per un esce-
nari de fa més d'un segle men-
tre s'interpreta una partitura 
que no s'ha representat des de 
ilavors. Unes noves escenogra-
fies que podran ser comercialit-
zades, o bé al mateix teatre del 

Liceu o bé en un altre teatre 
d'úpera. "Les possibihtats són 
infinites", assegura Cortés. 

lis trebafls de digitalització 
tenen un cost elevat. La Societat 
ja ha aportat els 10.000 euros 
per a la primera fase, més el 
que aporta la UAB en mnitjans, 
personal, instai-iacions, equips, 
etcétera. Per a la resta de fases 
de digitalització s'ha previst un 
pressupost al voltant deis 
200.000 euros. Per ajudar a su-
fragar-los, la Societat ha inicial 
una camnpanya de mnicromnece-
natge entre els seus mnemnbres, 
que podran fer aportacions que 
deis 500 ais 2.000 euros, amb 
les quais esperen reunir uns 
80.000 euros. 

Quant a la destinació final de 
tota la documentació, Busquet 
creu que la mniflor opció seria 

Les reprodLlccions 
virtuals de les 
escenografies en 3D 
es podran projectar 

que i'arxiu s'acabi unint a la 
documentació generada pci tea-
tre en els úitimns anys. "Seria el 
més iúgic, perú és una opinió 
personal, i aquest tema s'hauria 
de debatre en una de les prope-
res juntes de socis", assegura 
i'advocat. 

La histúria del Liceu ja esté 
escrita, perú amb la informnació 
generada per aquest musical ar-
xiu, fins ara gairebé inédit, no 
hi ha dubte que es veuré cnn-
quida de manera considerable. 
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