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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.


