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MARICEL CHAVARRÍA
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V
a ser dur veure el
teatre cremat,
aquella olor de
cendra que encara
reprodueixo a la
meva ment, la de-

vastació del lloc on es trobaven els
instruments i les escenografies... i
el pànic que vam sentir al principi
per la possibilitat que algú hagués
pogut quedar atrapat al foc”, afir-
ma la llavors gestora del Liceu,
Gemma Sendra. “Recordo l’angoi-
xa i la inquietud en treure els qua-

dres de Ramon Casas a pols per la
finestra del Cercle i portar-los
Rambla amunt fins a l’ICUB. Re-
cordo la setmana d’incertesa que
vam passar decidint si tancàvem i
enviàvem a tothom a casa o ens
atrevíem a començar una recons-
trucció sense diners, perquè aquell
era també el primer any d’una cri-
si, el primer que es van congelar
els pressupostos i els sous dels fun-

cionaris. Les expectativesdedispo-
sar de recursos públics era compli-
cada”, explica.
Tot i això, la vivència dramàtica

d’aquell 31 de gener del 1994, del
qual avui es compleixen vint anys,
vapropiciar que tothom,d’unama-
nera o altra, se sentís implicat en la
tragèdia. Les administracions, l’an-
tiga propietat del teatre, la societat
civil... El Liceu es va reconstruir de
manera ràpida amb l’esforç i la ge-
nerositat de tothom. Ara viu un al-
tre incendi que requereix aquesta
mateixa generositat.
“Recordo que vaig sortir cor-

rents del despatx així que ho vaig
saber. Davant del teatre ja hi havia
el seu director, Josep Caminal, i
van anar arribant l’alcalde Pasqual
Maragall, Joan Rigol, Jordi Pujol...
Quan semblava que el foc estava
controlat, vam sentir de sobte un
fort soroll: el sostre s’enfonsava so-
bre el pati debutaques. Va ser trau-
màtic. Vam marxar Rambla avall
entre llàgrimes”. Parla Manuel
Bertrand, president de la Societat
del Gran Teatre del Liceu.
Tot havia començat amb una

simple espurna d’un bufador amb
el qual paradoxalment es reposava
el teló antiincendis després de les
funcions de l’Orfeu que feia Jordi
Savall. Però aquella mateixa tarda,
a primeríssima hora, el patronat
del Liceu, amb els màxims repre-
sentants de les administracions
presents, es reunia a la Virreina i

acordavaper unanimitat la recons-
trucció immediata del teatre alma-
teix lloc i amb el mateix estil.
Quina va ser la clau d’aquesta

unànime disponibilitat?
“Que tothom al seu nivell se’n

sentia responsable –apunta Cami-
nal–. Era un teatre que havia estat
abandonat durant molts anys, i da-
vant el drama tots hi van posar de
cara. A això s’afegeixen probable-
ment una sèrie d’encerts, com la vo-
luntat de salvar els col·lectius esta-
bles i fer una temporada artística al-
ternativa. Tot això va provocar que
el teatre continués existint, va ani-
mar els grups i associacions vincu-
lats, com els liceistes del 5è pis o
Amics del Liceu... En definitiva, va
ser la mateixa societat barcelonina
la que va fer que tothom s’hi posés”.

Es va acordar fer un ERO de
cinc mesos i treballar-ne sis més,
peròon? “Vamdecidir fer unaòpe-
ra itinerant, cosa que implicava
adaptar lesproduccions ja contrac-
tades a formats petits per al teatre
Victòria, o encaramés petits per al
Palau de la Música. O fer-les més
grans per al Sant Jordi. L’únic que
teníem eren les subvencions del
1994. Però d’aquestamanera estal-
viàvemen indemnitzacions i ende-
volució d’entrades, perquè la tem-
porada artística del Liceu més o
menys s’autofinança, suspendre
funcions no suposa guanyar di-
ners”, apunta Sendra, gestora
d’equipaments culturals.
L’aposta per mantenir el Liceu

amb vida va ser un èxit. Paral·lela-
ment es va començarde zero a cap-

V eure-ho de prop va ser
un privilegi: constatar
que l’edifici es recons-
truïa, que el finança-

ment arribava, que l’administració
del teatre s’ordenava o que els
cossos estables es reincorporaven,

va ser fer realitat un somni col·lec-
tiu que ens despertava del malson
de l’incendi. Josep Caminal es va
posar al capdavant del procés i ho
va aconseguir.
L’èxit, tanmateix, té més prota-

gonistes. Res no s’hauria pogut fer
sense la voluntat ciutadana que va
impulsar el procés: treballadors
delTeatre que van col·laborar amb
una enorme il·lusió, arquitectes
com Solà Morales i el seu equip,
els espònsors que fluïen orques-
trats per Oriol Aguilà, les institu-

cions, començant per la Generali-
tat, que presidia Jordi Pujol i,
sobretot, centenars de ciutadans
que van donar-hi suport impul-
sant i pagant la reconstrucció. Es
va produir un clima inhabitual en
quènohi vahaver l’erosióde la crí-
tica, ni al carrer ni en premsa.
L’arrel popular del procés va

comportar l’espectacular incre-
ment del nombre d’abonats, i que
moltes institucions, entitats finan-
ceres, estatals o empresarials s’in-
corporessin al projecte conven-

çuts que els ciutadans ho aplaudi-
rien. I va arrelar la convicció, a
més, que el Liceu era la institució
cultural més valuosa i amb més
projecció que tenia el país.
Noobstant això, elmés impressi-

onant d’aquella reconstrucció va
ser la consciència dels seus diri-
gents, de la funció que tenia i que
havia de tenir el Liceu per garantir
el futur. En aquest punt la figura
de JoanMatabosch –competència
i feina– va ser determinant. El va
nomenar Caminal i, després, el va

avalar. També aquí es pot matisar,
però l’essencial és que Matabosch
va ser l’arquitecte d’aquest discurs
que resumirem en tres punts.
El primer se sintetitza en la fra-

se “la voluntat demolts ha fet pos-
sible el Liceu de tots”, que es pot
veure a l’entradadelTeatre.El pre-
cedent “la voluntat demolts” i l’ob-
jectiu “el Liceude tots”. Coma tea-
tre públic estava obligat a fer-ho.
Per això, sense trencar radical-
ment amb el passat, es va procurar
que el Liceu no quedés associat
només als més rics. La supressió
dels vestits de gala el dia de la
inauguració era un senyal amb els
més entesos.
Havia de ser de tots i, per això,

Unareconstrucciócoral

Lliçonsper
aunacrisi

El Liceu va renéixer gràcies a un
consens i un esforç que es troba
a faltar en aquesta hora crítica

La catàstrofe lírica del 1994

Aquell mateix dia,
les administracions es
reunien i acordaven
reconstruir-lo igual
i al mateix lloc

R. PLA, membre del Consell

d’Assessorament Artístic durant

el període en què el Gran Teatre

del Liceu es va reconstruir

Cultura

Història d’un
quadre.
José Manuel
Ballester (Madrid,
1960), pintor i
fotògraf, premi
Nacional de
Fotografia 2010,
va rebre l’impacte
de l’incendi per
televisió. Va venir
a Barcelona a
fotografiar les
ruïnes i després
es va instal·lar en
un estudi del
Maresme per
pintar la seva
obra. “El que
volia plasmar
–deia– no era el
drama de l’incen-
di, sinó la grande-
sa de la ruïna,

com si es tractés
de les restes d’un
coliseu romà. No
m’interessava
l’anècdota dels
maons o les
bigues cremades
sinó la transfor-
mació de l’espai
del Liceu. De
sobte, sorgí la
musculatura que
s’amagava sota la
pell d’un teatre”.
Hi ha dues versi-
ons d’aquest
quadre, fet en oli
sobre paper
encolat a taula,
de 156x244 cm.
Aquest i una
versió en b/n

20ANYS

Ramon Pla
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Traduccions-Translations de
@cia_laperla29 ens recorda que una
llengua dominant atacada per un règim
hostil pot convertir-se en residual.

El Parlament ha aprovat dues
resolucions a favor de la unitat del
català, a favor per tant dels ciutadans
que el tenen com a llengua pròpia

Ahir en aquesta hora, cues en molts
cines i sales plenes: gran imatge.
Sorties d’una pel·li i deies “fa una
altra?”: gran sensació! #3,90€

Jenn Díaz Escriptora

Un dirigente del PP de
Cuenca iguala el aborto y el
exterminio nazi. El señor
de Cuenca ya está aquí.

#tuitsdecultura Jordi Balló Crític de cinema
@jordiballo

Ferran Mascarell Conseller de cultura

tarmecenes –no n’hi havia– i es va
crear un consell de mecenatge. I
n’hi va haver que van jugar fort.
L’entusiasme creixent es va anar
encomanant: cada dissabte, plo-
gués o nevés, durant els quatre
anys de reconstrucció, anaven co-
rals a cantar davant el Liceu, i crea-
ven un públic.
Parlem d’una Barcelona que en-

cara vivia l’esperit olímpic. No feia
ni un any i mig que havia celebrat
uns Jocs exemplars i hi havia un
orgull de ciutat. Es tractava de fer
aflorar aquests sentiments i valors,
i conduir-los adequadament. En
aquest sentit, la institució va saber
capitalitzar el drama per reinven-
tar-se i sortir-ne reforçada.
D’aquell incendi va sorgir la cam-
panya El Liceu de tots, mentre pa-

ral·lelament es gestionaven les ex-
propiacions per començar les
obres i no endarrerir els terminis,
ja que no hi havia recursos.

Quan poc després es va cremar
la Fenice de Venècia –treien les
ruïnes en góndola–, l’equip del Li-
ceu va anar-hi a assessorar-los.
Finalment, en la reinauguració,

el 7 d’octubre del 1999, en contra
delque algunspressentien, els abo-
nats havien passat de 6.000 a
24.000. El Liceu s’havia adaptat a
la situació, havia començat tempo-
rada per a joves, abonaments re-
duïts, un projecte pedagògic i un
web... I d’això només en fa 20
anys.c

@ferranmascarell
Marta Rojals Escriptora
@marta_rojals@JnnDiaz

http://bit.ly/MAAlMa

CONSULTEU EL DIARI D’AQUELL DIA
DE ‘LA VANGUARDIA’ ANANT A

es van oferir abonaments popu-
lars, es vandivulgar les representa-
cions en més de 50 universitats de
tot elmón o a través deCanal Plus,
es van editar uns quaranta especta-
cles en DVD i es van incrementar
les informacions del Full informa-
tiu; explicacions “prèvies” a cada
representació, enriquiment del

web del Liceu, etc., que permetes-
sin a “molts” continuar, ben infor-
mats, l’espectacle.
El segon punt: Joan Matabosch

al capdavant va voler tractar l’òpe-
ra com una obra d’art i no com un
simple espectacle. Amb conse-
qüències: es van renovar la progra-
mació i les dramatúrgies. Amb re-
sistències, això sí. Però la veritat és
que la renovació va acabar sent
ben acceptada: autors com Britten
o Xostakòvitx, noves veus o direc-
tors d’escena com Carsen, Wer-
nicke, la Fura dels Baus, Kupfer, o
Konwichny van passar a ser molt
valorats. Com a tot Europa.
I un tercer punt, encara: “Asse-

gurar el prestigi internacional del

Gran Teatre del Liceu” com diu el
contracte-programa, amb uns
resultats molt estimulants: copro-
duccions amb els grans teatres
d’òpera, el valor i les facilitats que
els artistes concedien al fet de can-
tar al Liceu, nombrosos premis in-
ternacionals o el nomenament de
Joan Matabosch com a president
d’Opera Europa. Objectiu com-
plert.
El futur està –finalment!– en

bones mans. Hi ha restriccions
pressupostàries i caldrà adap-
tar-s’hi. Però són aquests objectius
el discurs que evitarà la deca-
dència del Teatre. Encara que la
velocitat disminueixi, és impres-
cindible saber cap a on es va.c

Incendi
o font

d’inspiració

Res no s’hauria
pogut fer
sense la voluntat
ciutadana que
va impulsar el procés

Unteatre de veus

]La fascinació és defini-
da pel diccionari com a
“atracció irresistible”. El
Liceu, al llarg de la seva
vida, no ha deixat de fas-
cinar, i no només ha
exercit aquest encanteri
entre el seu públic sinó,
en especial, entre els que
no solien acudir a les
representacions.
Les trobades clandesti-

nes que es produïen a les
avantllotges, els negocis
que es pactaven sota els
grans canelobres o les
llegendes sobre relacions
il·lícites i enemistats
acèrrimes van acabar
generant una atracció
irresistible més enllà de
l’àmbit operístic. La lite-
ratura tampoc no s’ha
escapat d’aquest encís.
Des de llibres històrics
fins a assajos científics o
novel·les amb trames
més o menys desborda-
des, el Liceu ha estat
font d’inspiració per als
autors.
En el cas d’El experi-

mento Barcelona, la no-
vel·la que enllaça l’incen-
di del gran teatre de la
Rambla amb el de La
Fenice, de Venècia, ocor-
regut dos anys més tard,
l’estímul que ens va em-
pènyer a escriure-la van
ser les coincidències en-
tre els dos sinistres. Van
cremar el mateix mes,
gener; el mateix dia de la
setmana, dilluns, i, per si
no fos prou, l’últim di-
lluns de gener; en el cas
del Liceu, les mànegues
amb prou feines tenien
pressió d’aigua mentre
que els canals que envol-
ten el teatre venecià
eren secs per motius de
sanejament. Una realitat
massa llaminera per no
donar curs a la imagina-
ció. / J. Bordas i E. Mar-
tín de Pozuelo

MONTSERRAT CABALLÉ
1.Vamperdre unamerave-
llosa acústica que no hem
recuperat. I això és dur
quan s’ha estat entre els
tres millors, junt
amb el San Carlo de
Nàpols i el Colón de
Buenos Aires. Es va
guanyar el fet de no
perdre l’òpera, i això
mereix un gran elogi

a les autoritats i a privats, i
continuar fent-la, buscant
aquests nous horitzons de
modernitat.
2. Encara que no tingui

aquella grandiositat
d’abans, el Liceu re-
viurà, perquè conti-
nua sent un símbol
de la nostra ciutat,
de l’amor a la músi-
ca i a la cultura.

JAUME ARAGALL
1. El desànim va ser enor-
me. Recordo haver vist la
fumarada des de casa, a
Josep Tarradellas, i ràpida-
ment agafar un taxi.
Una gran pena, es
cremaven allà una
quantitat de records
i coses. Afortunada-
ment, Catalunya i
Barcelona es poden

apuntar un bon punt amb
una reconstrucció tan ràpi-
da i perfecta. Així ésCatalu-
nya. Les temporades han
millorat, ambmillors dispo-

nibilitats tècniques.
2. La crisi d’avui és
una altra història, és
una qüestió de di-
ners. Però entenc
que la nova direcció
té un bon pla.

TERESA BERGANZA
1.Me’n vaig assabentar sent
fora i va ser una commoció.
Un teatre reconegut a tot el
món i pioner a Espanya... on
vaig tenir una cua de
400 persones per fir-
mar programes des-
prés de cantar la
Cenerentola. La re-
buda d’aquest públic
va ser un regal. I sí,

quan vaig tornar, vaig veure
el teatre preciós però vaig
notar l’acústica molt seca.
2. Una crisi és gairebé com
un incendi, i aquesta és gene-

ralitzada. És gairebé
com el principi d’una
guerra, i la música és
la primera que paga
els plats trencats. En-
cara que al Liceu l’es-
tan defensant bé.

JOAN PONS
1. En aquell moment va ser
com si t’arrenquessin algu-
na cosa, un ensurt enorme.
Als que havien fet carrera
allà se’ls enfonsava
el món. Jo actuava a
Nova York i m’ho
van dir per telèfon.
Va ser dolorós. Vam
guanyar que es fes al
mateix lloc, un en-

cert. Modern. I tan ràpida-
ment: les meves felicita-
cions als catalans per les
seves ganes de superació.
2. Crisi a part, hi ha coses

que es veien venir
en l’escena de l’òpe-
ra, aquestes produc-
cions estranyes i des-
orbitades. La crisi es
nota quan es retalla
cor i orquestra.

JOSEP BROS
1. Era a Parma debutant
amb Rigoletto i ho vaig veu-
re a la premsa l’endemà.Ma-
re meva, no tenim Liceu!
Vam perdre anys
d’història, un gran
teatre i una tradició,
amb una acústica de
les millors: l’amfitea-
tre de fusta i llenya
que t’embolcallava

en cantar era meravellós.
Vam guanyar la millor tec-
nologia i infraestructura, i
que pugui ser de repertori i
no només de temporada.

2. La crisi d’ara no
és pitjor que aquell
incendi. Ara tenim
totes les armes per
continuar lluitant.
Només ens falta
aquest suport.

ANTONI ROS MARBÀ
1. En acústica no hi vam
guanyar res, abans era un
punt irregular i ara té llocs
conflictius –diu el director
d’orquestra–. És se-
ca, li falta calidesa,
hi ha massa moque-
ta i roba. I la fossa és
petita. Vam guanyar
la posada al dia de la
part tècnica. Però no

hi ha espai a les sales d’as-
saig. Empregunto si nohau-
ria estat millor construir en
un altre lloc, encara que
sentimentalment vamacon-

seguir un clon.
2. Són crisis dife-
rents. Aquesta està
sent com una mort a
pessics. Em dol veu-
re els cossos estables
deficitaris.

]Què vam perdre i què vam guanyar en aquell incendi
del 1994? Va ser aquella una crisi pitjor o més fàcil de
suportar que la que viu actualment el Gran Teatre del
Liceu? La Vanguardia planteja aquestes qüestions a
mitja dotzena d’artistes que protagonitzaven en aquell
moment l’escena lírica.


