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JOSÉ GARCÍA REYES

El desembre del 1847 quedava
inaugurat el Cercle del Liceu, uns
mesos després que ho fes el Gran
Teatre del Liceu d’Isabel II,
aquest era el nom original, que va
aixecar el teló ambAna Bolena de
Donizetti; era el 17 d’abril. La seva
ubicació al mateix edifici del
teatre, l’interès comú per la músi-
ca i el desig natural dels seus fun-
dadors que les dependències pro-
porcionessin comoditat, elegància
i bellesa van impulsar el suport a
les arts i la cultura. La burgesia
exhibia amborgull el poder econò-
mic i social com a classe emer-
gent: Manuel Girona, Evarist
Arnús, Joaquim de Gispert, socis
fundadors del Cercle del Liceu,
van crear el que avui és el club
privat més antic d’Espanya. Un
lloc que no només proporcionava
descans durant els entreactes del
teatre, sinó unespai per a totame-

na de relació social o professional,
informativa i d’esbarjo; la lectura i
els jocs van ser activitats prin-
cipals dels socis als comença-
ments.

LA MÚSICA
La primera i natural manifestació
artística i cultural que vadesenvo-
lupar l’entitat per associació ne-
cessària al Gran Teatre del Liceu,
i com a extensió seva, va ser la
música. Les gales de celebració
d’esdeveniments socials, festes
litúrgiques com el carnaval, adhe-
sió a causes patriòtiques, el ball en
benefici dels ferits de la guerra de
l’Àfrica el 1860, o el concert de la
Capella Nacional Russa del 1895
per als reservistes de la guerra de
Cuba, són exemples clars. Els ho-
menatges a compositors de l’èpo-
ca que representaven les obres al
teatre, tenien la seva rèplica al
Cercle. A Tomás Bretón se li va

retre un homenatge sonat en oca-
sió de l’estrena de la seva òpera
Garín el 1892, la partitura de la
qual vadonar el compositor alCer-
cle. Entre els grups i figuresmusi-
cals de renom que havien actuat o
visitat les dependències, mereix
comentari l’aportació del profes-
sor dr. Eduardo Escartín, soci del
club.
El 1907 Siegfried Wagner, fill

del famós compositor, va fer uns
concerts al teatre, convidat poste-
riorment al Cercle i obsequiat
amb vi escumós del país; mentre
que a la recepció que es va oferir a
la seva germana Isolde l’any se-
güent, va ser una marca de xam-
pany francès de renom la beguda
consumida, el que dóna peu a la
interpretació que hi va haver més
interès per aquesta que pel fill del
gran Richard. Andrés Segovia, Ri-
chard Strauss, Wieland Wagner,
entre d’altres, també van deixar la

seva empremta artística a la casa.
En època més recent, es va

intentar, amb èxit, restaurar els
balls de disfresses als anys vui-
tanta durant la presidència de
Francesc Mas Sardà. Tanmateix,
l’època daurada de l’activitat mu-
sical al Cercle, segons l’historia-
dor Roger Alier, va correspondre
a la presidència de Ramón Negre,
successor de Mas Sardà, en la
qual es van organitzar nombrosos
concerts, en què va destacar Lin-
da Mirabal, soprano cubana que
va ser convidadaendiverses ocasi-
ons. No hi va haver celebració per
al 150è aniversari de la fundació
del Cercle del Liceu perquè el tea-
tre estava en obres a causa de l’in-
cendi del 1994. La celebració es va
ajornar fins a l’any 2007 i va reu-
nir el tenorCarlosCosías, la sopra-
no Montserrat Martí i el ballarí
Ángel Corella en un programa es-
plendorós de música i ball conce-
but per al 160è aniversari de la
seva fundació. El suport al talent
musical manifestat pel Cercle al
llarg de la trajectòria es va tornar
amaterialitzar l’any passat al reci-
tal que va tenir coma solista el pia-
nista de nou anys Michael A. Hä-
ringer, al qual se li va lliurar la re-
captació en concepte de beca per
sufragar part dels estudis
musicals.

PINTURA I ARTS DECORATIVES
No queda res de les peces origi-
nals del mobiliari dels comença-
ments del Cercle. El concepte de
l’època no donava valor afegit al
mobiliari com a antiguitat, per
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Unentorn centenariLa recuperacióde l’obrad’IgnasiAgustí (pàgines
6 a 9d’aquest suplement) ens indueix a recapitular l’aportació de l’entitat
culturalmés vinculada alLiceu, escenari de lanovel·la ‘MarionaRebull’

Art i cultura al
Cercle del Liceu

Imatge del hall del Cercle del Liceu TOTES LES FOTOGRAFIES © CERCLE DEL LICEU
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els diversos canvis que es van fer a
la casa al llarg dels anys. Els objec-
tes més antics que han arribant
fins a nosaltres són part del mobi-
liari del saló principal i l’anomenat
de la xemeneia, obra de l’ebenista
Francesc P. Vidal, contractat per
abordar la remodelació del 1884,
les peces de la qual responena una
estètica més voluminosa, massiva
i sòlida que l’estilitzada i elegant
que estava a punt d’aparèixer: l’es-
tilmodernista. La segona transfor-
macióva tenir lloc el 1902ambple-
na consciència i designi de la junta
per portar al Cercle els millors
artistes delmodernismecatalà, lla-
vors en ple apogeu. Aquest és l’es-
til pel qual es reconeix avui dia el
Cercle del Liceu.
Es va decidir encarregar cada

sala a un artista local perquè la de-
corés comvolgués, i així proporci-
onardiversitat decorativa, plurali-
tat estilística i la participació més
àmplia dels millors artistes de
l’època. El rebedor magnífic, obra
d’Oleguer Junyent, pintor i esce-
nògraf molt vinculat al Gran Tea-
tre, és el primer conjunt que s’ofe-
reix al visitant en entrar. Va ser el
creador, amb Josep Pey, de les es-
cenes de la tetralogia de Wagner
representades als vitralls em-
plomats, obra artesana d’Antoni
Boldalba.Del conjunt de la sala de
l’escriptori se’n va encarregar el
polifacètic aristòcrata Alexandre
de Riquer, pintor, gravador, poeta
i escriptor, avi de l’historiador i do-
blement acadèmic (RAE i Acadè-
mia de Bones Lletres de Barce-
lona), Martí de Riquer, comte
actual deCasaDávalos i gran d’Es-
panya. Els delicats dissenys florals
del fris i sostre amb el decorat de
tulipes que folren les parets
contrasten amb la només suggeri-
dora solidesa de les frontisses gò-
tiques que donen accés a la Ro-
tonda, el sancta sanctòrum del
Cercle, saló decorat per Ramon
Casas el 1902.
En efecte, és a la pintura on

adquireix rellevància la inclinació
artística i dimensió cultural de la
societat burgesa que representava
el Cercle del Liceu. De fet, Bar-
celona va ser pionera en l’aparició
de les galeries d’art. El 1840, Joan
Bautista Parés obre un establi-
ment d’articles relacionats amb
l’art (marcs, litografies) que aviat
es va convertir en sala d’exposi-
cions. És, doncs, raonable, su-
posar que la seva ubicació pro-
pera a la Rambla, el ràpid auge i
prestigi que va adquirir el saló
Parés, freqüentat ja pels pintors
de més renom de principis del
segleXX, van contribuir a facilitar
la relació i, a la fi, adquisició de
l’esplèndida mostra pictòrica del
club. També el mateix Cercle
fomentava la creació artísticamit-
jançant la dotació de premis als
quadres que es presentaven en
certàmens periòdics que organit-
zava l’ExposicióGeneral deBelles
Arts de Barcelona, obres premia-

des que passaven al patrimoni del
Cercle. El Ball de tarda i Fatigada,
de R. Casas i F. Masriera, respec-
tivament, van ser adquirides d’a-
questa manera.
La temàtica de les teles reflec-

teix perfectament la mentalitat i
valors de la societat burgesa, orgu-
llosa dels assoliments econòmics,

protagonista i creadora d’una re-
volució industrial que havia acon-
seguit una prosperitatmés estable
a tot Europa. Eficiència, solidesa i
permanència podria ser el lema
definitori de la nova societat. Un
dels quadres que millor evoca els
valors d’època és Fatigada, de
FrancescMasriera, el retratista de

societat més cèlebre del seu
temps, ensmostra una dona atrac-
tiva engalanada amb tots els atri-
buts del poder econòmic repre-
sentats en la indumentària: vestit
de nit luxós, ermini nivi que abri-
ga la protagonista que en actitud
suggeridora i temptadora ens vol
transmetre el seu descans distès
després del frenesí del ball, amb
traç de luxe fort i voluptuositat.
Saló de descans del Teatre del Li-
ceu, del mateix artista, ens mostra
com –poder de la bellesa femeni-
na, aquí ambmés pes que luxe cir-
cumdant– esfondra les maneres i
gallardiamasculina del galant fins
al punt de posar-lo en ridícul.
Francesc Miralles, deixeble de
Martí Alsina i pintor de l’alta so-
cietat barcelonina, devia cridar
l’atenció dels que van prendre la
decisió d’adquirir-lo per la mani-
festaciódedignitat, bellesa i hono-
rabilitat ordenada que suggereix
El carnet de ball.
Menció diferenciada mereix

Ramon Casas, que resumeix de
manera àmplia i rotunda la signi-
ficació artística i cultural del
Cercle. Se li va encarregar la
decoració de la Rotonda per a la
qual va pintar dotze plafons,
al·legoria dels gèneres musicals
representats per la dona. Ramon
Casas incorpora amb precisió i
talent els elements definitoris de
la tipologia social i al voltant de la
qual pertanyen els gèneres
musicals. Així, les classes altes,
mitjanes i baixes queden
representades en l’òpera, en els
balls de saló elegants i el contra-
punt social que signifiquen les
revetlles populars, danses folklòri-
ques o espais sacres, no sense
imbuir encertades dosis d’ironia
i/o crítica social als rostres i postu-
res dels personatges. La Sargan-
tain, potser la millor obra del
Cercle i la més aconseguida
Julian Paraire que ha sortit dels
pinzells de Casas, traspua desig i
provocació eròtica que, amb la ro-
ba insinuant i colorista de la
protagonista, va captivar la junta
d’aquell moment. Alguns, encara
avui, interpreten aquesta obra
com el retrat d’“una pobra jove
consumida per la morfina”…
Altres firmes representatives

de l’època, J. Brull, J. Marquès,
M. Urgell, S. Rusiñol, J. Cusachs,
tenen així mateix un lloc distingit
al Cercle. No hi ha rastre d’Isidre
Nonell, la qual cosa no sorprèn, ja
que les seves teles, com es veu, no
coincidien amb la temàtica dels
socis. Recentment, el Cercle està
fomentant la recuperació del me-
cenatge intern, apel·lant a la gene-
rositat d’alguns dels membres de
donar obres buscant un diàleg
entre allò que és tradicional i l’ac-
tualitat, obres de la segona meitat
del segle XX. L’última obra dona-
da al Cercle per la família Uriach
és un esplèndid Olga Sacharoff, c.
1945, de temàtica liceista que
reinaugura amb tots els honors la
tradició de llegats a la institució.

José García Reyes
forma part de la
comissió de cultura
del Cercle del Liceu
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Saló principal del Cercle

Ramon Casas:
‘Café concert’



2
0

Cu
lt
u
ra
|s
La

V
a
n
gu
a
rd
ia

D
im
e
cr
e
s,
1
5
m
a
ig
2
0
1
3

E
S
P
A
IS

LA BIBLIOTECA
Paral·lelament a l’activitat musi-
cal, la lectura reposada dels diaris
i revistes en un medi agradable i,
suposem, relativament tranquil,
va ser també una pràctica habi-
tual dels socis des del comença-
ment. La biblioteca disposa de
gairebé cinc mil arxius dipositats
des de la seva creació fins al dia
d’avui.Revistesd’informaciógene-
ral comLaEspañamoderna,Amé-
rica-Crónica hispanoamericana o
Ilustración española y americana
o la famosa Pèl & Ploma han arri-
bat a reunir col·leccions comple-
tes fins als anys vint. Es van fer
subscripcions a premsa estrange-
ra, per exemple la francesa Revue
de deux mondes, Lectures pour
tous o Le Figaro illustre; Punch i
Lustige blattër corresponien a re-
vistes en llengua anglesa i alema-
nya, respectivament. És extensa
l’obra literària, en tots els gèneres,
d’obres representatives de Fran-
ça, Alemanya, Gran Bretanya, Ità-
lia, Rússia, fins i tot, del Japó. La
literatura espanyola està bastant
ben dotada igualment amb obres
del segle d’or i els novel·listes de
la generació del 98. La llengua ca-
talana la representaven la revista
La ilustració catalana i els autors
catalans de finals del segle XIX i
principis del segle XX: les obres
completes de Joan Maragall, pri-
meres edicions de Joan de Se-
garra, Víctor Català, Narcís Oller,
Apel·les Mestres. La selecció d’o-
bres sobre crítica i història de l’art
és considerable.
L’adquisició d’obres va ser

constant fins a arribar a la Guerra
Civil, en què es va produir un des-
cens notable que s’ha recuperat
una mica en els últims anys.

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
Les penyes tenen una importàn-
cia notable com a generadores
d’activitat cultural en l’organitza-

ció de debats, conferències i reci-
tals privats. La més antiga és la
Peña del Viernes, fundada l’any
1935 pel general Primo de Rivera
quan va estar destinat com a capi-
tà general aBarcelona.LaPeña Jo-
ven, la Peña del Lunes, la Peña de
la Ópera, en què el tema d’interès
és l’òpera i els cantants, que convi-
den; la Peña Actual, especialit-
zada en temes econòmics i empre-
sarials; la Peña 2001 dirigida per

senyores, amb el nom de l’any en
què aquestes van ser acceptades
com a sòcies de ple dret. La Peña
del Archiduque Carlos, el nom de
la qual fa referència a l’enemic di-
nàstic de Felip V. Va ser l’arxiduc
qui va fer possible la representa-
ció de la primera òpera a Barcelo-
na el 1708: Il più bel nome ambmú-
sica d’Antonio Caldara.
En els últims deu anys les con-

ferències col·loqui han tingut un

auge considerable i han suposat la
revitalització de l’activitat atra-
ient a la massa social del Cercle.
Els dinars conferència (Dinars
Cercle) van ser el fòrum impulsat
per JoaquínCalvo, president ales-
hores, l’any 2007. Des d’aquell
moment hi han passat una mitja-
na de dos convidats mensual-
ment: escriptors, juristes, em-
presaris, intel·lectuals, polítics,
científics, artistes i personatges
rellevants han enriquit –amb les
seves aportacions i debats– les tro-
bades al Cercle del Liceu. Sabino
Fdez. Campo, Javier Gómez Ber-
múdez, Alberto Ruiz-Gallardón,
dr. Valentí Fuster, Javier Solana,
el duc de Bragança, Pilar Urbano,
JaumePlensa,AntoniBrufau, Fer-
nandoSavater, sónunamostrami-
núscula dels convidats.
Aquesta modalitat de divul-

gació cultural s’ha ampliat con-
siderablement durant el mandat
de la junta actual, presididaper Ig-
nacio García-Nieto, que ha refor-
çat l’acció cultural amb grups de
treball com la comissió demúsica,
impulsora de la sala Montserrat
Caballé, dotada de l’última
tecnologia audiovisual per a les
transmissions en directe de les
estrenes de les òperes dels coli-
seus més importants del món: La
Scala, Covent Garden, Metropoli-
tan, etcètera. De lamateixamane-
ra, s’han organitzat conferències i
sessions didàctiques periòdiques
en temàtica musical i operística
per a tots els socis quedesitgin ele-
var el seu nivell.
També s’ha creat el guardó que

reconeix l’excel·lència artística, és
la medalla d’or del Cercle del
Liceu, que ha estat atorgada, en-
tre d’altres, a Plácido Domingo,
Montserrat Caballé, Mario Var-
gas Llosa i a institucions com el
concurs internacional de cant
Francesc Viñas.
ARS LONGA, VITA BREVIS |

Ramon Casas:
‘Sala de descans’
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Sala Alexandre de Riquer del Cercle Peixera del Cercle


