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«Hem passat del Liceu
de pocs al Liceu de tots»
Marco presenta el programa dels deu anys del nou teatre
V. GAILLARD / Barcelona

●

El 7 d’octubre del 1999, el Gran Teatre
del Liceu va reobrir les portes després de
l’incendi del 31 de gener del 1994. Per celebrar els deu anys del nou Liceu s’han or«Hem fet un programa
modest d’activitats que
posi en valor el canvi succeït al Liceu aquests deu
anys: hem passat del Liceu
de pocs al Liceu de tots.»
El director general del Liceu, Joan Francesc Marco,
va agrair ahir la feina dels
seus predecessors, Josep
Caminal i Rosa Cullell, així com la de Joan Matabosch, el director artístic.
També va destacar el mecenatge de la Fundació «la
Caixa», que ha aportat
200.000 euros per l’aniversari.
Una exposició
El Palau Robert acollirà
del 15 de juliol al 4 d’octubre l’exposició Liceu Òpera Barcelona, que repassarà la història del teatre a
partir d’objectes, imatges i
material divers.

ganitzat una sèrie d’actes entre els quals hi
ha una exposició que repassarà la seva
història, el lliurament de deu medalles
d’or, una jornada de portes obertes i un
homenatge a Ignasi de Solà-Morales.

El mateix Palau serà
l’escenari d’un concert de
l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu dirigida per
Guerassim Voronkov, que
servirà per inaugurar el cicle Les nits d’estiu als jardins del Palau Robert el 25
de juny.
«Turandot» a la platja
El 24 de juliol arriba una
altra edició d’El Liceu a la
platja amb la retransmissió de Turandot, el mateix
muntatge dirigit per Núria
Espert que va inaugurar el
Liceu fa deu anys. S’instal·larà una pantalla gegant a la platja de Sant Sebastià i una altra als jardins
del Palau Robert.
Coincidint amb l’inici
de la nova temporada l’1
d’octubre es lliuraran deu
medalles d’or del Liceu,
una pràctica que es vol re-

cuperar amb l’entrega
anual d’una medalla a persones vinculades al teatre.
D’altra banda, es retrà
un homenatge al malaguanyat arquitecte Ignasi de
Solà-Morales, artífex de la
reconstrucció del teatre,
amb la col·locació, el 7
d’octubre, d’una escultura
de Juan Navarro Baldeweg al vestíbul de Sant
Pau, i el 18 d’octubre es farà una jornada de portes
obertes. La cloenda del
desè aniversari coincidirà
amb la inauguració d’Il
Trovatore el 2 de desembre.
Un altre dels esdeveniments destacats és la creació d’un centre de documentació i patrimoni del
Liceu en un període que
Marco calcula de quatre
anys: «Estarà digitalitzat i
serà accessible a tothom.»
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