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Des de la distància, pot-
ser convindria revisar 
la decisió emocional 
presa el 1994 de recons-
truir el Gran Teatre del 

Liceu “tal com era i al mateix lloc”. 
Ningú va ser conscient dels lligams 
invisibles que així es perpetuarien 
per a desgràcia del teatre. Només 
Iniciativa per Catalunya ho va intu-
ir quan, en el declivi del model hí-
brid del Consorci, va proposar ex-
propiar el Cercle del Liceu per asse-
gurar un Liceu futur 100% públic i 
alliberar-lo d’una abraçada de l’ós 
física i ideològica.  

La idea no va prosperar. El 1999, 
amb el teatre reconstruït amb 100 
milions d’euros d’aportació pública 
i dotze milions més de la pòlissa de 
la Societat de Propietaris, seguia 
oberta la porta que des del Saló dels 
Miralls permet als socis l’accés di-
recte del teatre al club privat. Tam-
bé al director general, soci d’honor 
mentre exerceix el càrrec. El millor 
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hauria estat tapiar-la. Un acte d’una 
gran força simbòlica. 

La crisi ha deixat al descobert que 
el Liceu no ha assumit el seu paper 
com a teatre públic. Mentre els di-
ners fluïen, les administracions van 
pagar la seva part sense implicar-se 
en la refundació d’un teatre que, per 
pressupost, prestigi, història, projec-
ció internacional i capacitat d’esde-
venir l’epicentre d’una xarxa de 
complicitats socioculturals del pa-
ís, era potser el primer instrument 
d’estat solvent de la cultura catalana. 
És a dir, el mateix paper que l’òpera 
té en l’admirada cultura nacional 
alemanya, un mirall en molts aspec-
tes del programa nacional de la Ge-
neralitat, almenys durant el pujolis-
me. Una falta de complicitat que els 
ha facilitat després sumar retallada 
rere retallada fins a deixar el teatre 
als peus de la liquidació financera.  

Un patronat qüestionable  
Després de la catarsi de l’incendi i el 
ràpid acte de culpa i contrició de to-
ta la classe política (el Pla Especial 
del Liceu es va aturar el 1991 amb el 
veto de CiU a l’Ajuntament de Bar-
celona), les administracions es van 
donar per perdonades amb la inau-

guració del nou teatre. I van fer un 
pas enrere deixant que el Liceu es 
gestionés com si res no hagués can-
viat, en una lectura equivocada de 
l’axioma lampedusià. El paper del 
patronat –presumptament el mà-
xim òrgan fiscalitzador del teatre– 
és, en aquest sentit, molt qüestiona-
ble. En les seves reunions es van 
aprovar cadascuna de les auditori-
es, es van nomenar els directors ge-
nerals i es van ratificar totes les se-
ves decisions. 

Només la direcció artística ha en-
tès durant aquests anys quina és la 
seva responsabilitat. Un compromís 
impulsat per Albin Hänseroth i des-
envolupat pel seu successor, Joan 

Matabosch, fins que es va fer evident 
que les tensions involucionistes (fi-
nanceres i conceptuals) feien im-
possible el programa d’obertura so-
cial i cultural que defensaven. Que 
lluny queda la irresponsabilitat de 
les administracions actuals –i la se-
va descarada abjuració de la funció 
pública de la cultura– del compro-
mís adquirit per la Mancomunitat. 
Fa anys, Prat de la Riba es va obsti-
nar en la construcció d’una cultura 
d’estat. Ara el mateix afany es des-
tina a la desconstrucció, amanyaga-
da per la cançó placebo i doctrinà-
ria dels flautistes d’Esade. En un se-
gle hem passat de la cultura-país a la 
cultura-comerç.e 

El Gran Teatre del Liceu va ser reconstruït el 1999 amb 100 milions 
d’euros públics i 12 milions de la pòlissa del teatre. XAVIER BERTRAL 

El Liceu, òpera nacional  
de Catalunya 

La desafecció política és al darrere de la crisi del teatre

Refundació  
La crisi deixa al 
descobert que 
el Liceu no ha 
assumit el seu 
paper com a 
teatre públic


