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ElLiceumuda lapell
Frederic Amat planeja una obra amb 170 anells per a la façana del teatre

LLÀTZER MOIX
Barcelona

E l Liceu canviarà de
pell. La vella façana
va resistir dreta l’in
cendi del 1994, però
va quedar malmesa i

va ser apedaçada a correcuita per
a la seva reinauguració el 1999.
Araseràrestauradaaconsciència.
I a sobre s’hi disposarà una inter
venció de Frederic Amat, com
posta per 170 anells ceràmics de
gres esmaltat de color sang de
bou, d’una mica més d’un metre
de diàmetre cadascun. Tots ells
s’incrustaran a les façanes del Li
ceu, tanta lade laRamblacoma la
del carrerSantPau, a lesqualsdo
naran reflexos lluminosos, jocs
d’ombres i una nova personalitat.
L’objectiu del Liceu és començar
aquestes obres a laprimavera i te
nirlesacabadesperalainaugura
ció de la temporada 20162017,
passat l’estiu.
“És una intervenció artística

bonaperalLiceuibonatambéper
a la ciutat”, indica Roger Guasch,
director general del Gran Teatre
del Liceu. “És una aposta avant
guardista i social, que ens perme
trà potenciar el nostre edifici i,
també, la recuperació de l’eix de
Sant Pau, i facilitar així la relació
des de la Rambla a la Filmoteca”,
afegeixGuasch.

“La restauració era inajorna
ble”, afirma Jordi Rogent, arqui
tecte assessor del Liceu. Hi havia
problemes greus als balcons, i
també a la cornisa i al rellotge que
corona la façana. I es volia ins
tal∙lar un sistema d’il∙luminació
millor. Abans de la reinauguració
esvancosir les feridesmésimpor
tants i es va pintar la façana amb
criterismés cosmètics quedefini
tius. La restauració a fons
va quedar pendent. Els
guanyadors del concurs
per durla a terme van ser
Lluís Dilmé i Xavier Fabré,
els arquitectes que van se
cundar el desaparegut Ig
nasi de SolàMorales en la
reconstrucció del coliseu
desprésdel foc.
Frederic Amat va tenir

notícia d’aquest projecte
de rehabilitació i va voler
sumars’hi amb una inter
venció artística. Va sotme
tre la seva idea al Liceu. I la
comissióexecutiva iel con
sorci la van aprovar. “Un
teatre d’òpera ha de tenir
una presència exteriorma
jestàtica, el seu batec ha de
ser perceptible des del car
rer. No és el cas del Liceu,
que sembla entotsolat. La
façana de la Rambla té poc
interès: ni irradia ni iman
ta.I ladeSantPaumésaviat

Brancusi. Les esmentades peces,
que produirà el ceramista Toni
Cumella,serancargoladesalesfa
çanesdelLiceu.Atenent la condi
ciódelasevaseucomabécultural
d’interès nacional, la instal∙lació
serà reversible, encara que la idea
és que es quedi indefinidament al
seu emplaçament.
Aquestplade rehabilitació i en

riquiment de la façana del Liceu
es completarà amb la res
tauraciódequatregransvi
trallsrealitzatsperOleguer
Junyentel 1904,querepre
sentenquatreesceneswag
nerianes. Actualment
aquests vitralls són visibles
des del vestíbul del Cercle
del Liceu, però no des del
carrer Sant Pau, on queden
tapiats. La idea és restau
rarlos i protegirlos des
prés amb una caixa de se
guretat de metall i vidre, i
oferirlos al gaudi de les
persones que circulin pel
carrerSantPau, irecuperar
així la il∙luminaciónatural.
Com afrontarà el Liceu,

que fadiverses temporades
que aprima el seu pressu
post, una obra d’aquesta
magnitud, el cost global de
la qual s’acosta al milió
d’euros? Doncs ambmece
natgeprivat, acostzeroper
alcontribuent.Larestaura

ció de les façanes, que requerirà
uns 700.000 euros –dels quals
196.000 seran per als vitralls–, es
costejarà amb micromecenatge i
lacol∙laboraciód’AmicsdelLiceu.
Lapeçad’Amat,pressupostadaen
284.000 euros, la sufragarà el
col∙leccionista Josep Suñol,
impulsor de la fundació homò
nima.
L’Ajuntament de Barcelona ha

donat ja el vistiplau al projecte de
restauració de les façanes, que es
pintaran d’un to rosat. El permís
necessari per a la intervenció
d’Amat encara està pendent de
detalls tècnics. “Entenc que
aquesta intervenció pot suscitar
opinions oposades –diu Amat–.
Però estic convençut que és mi
llor que restaurar el teatre i dei
xarlo com estava. Hem de ser fi
dels a la sevahistòria, peròno fins
a l’extrem de petrificarlo. Això
convertiria el teatre en quelcom
semblant aunade les estàtueshu
manesde laRambla”.!

F. AMAT

Imatge virtual del Liceu, amb les façanes de la Rambla i del carrer Sant Pau, i l’obra de Frederic Amat una vegada instal∙lada

La restauració de
la façana i la nova obra
podrien estar llestes
per a l’inici de la
temporada 2016-2017

Cultura
La renovació dels equipaments culturals

Gotes, ulls
i anells

!Frederic Amat és un
bon coneixedor del Liceu.
El 1998 va concursar per
fer les obres que engala
nen el seu sostre i el seu
arc de prosceni. Va arri
bar fins a les rondes finals
de la contesa, que al final
es va emportar Perejau
me. També va ser finalista
en el concurs de la cúpula
de la salaXXde lesNaci
onsUnides aGinebra, de
la qual finalment es va
ocuparMiquel Barceló.
La intervenció ceràmica i
mural que ara planteja
Frederic Amat per al
Liceu té precedents a
Barcelona. El 2010, Amat
va instal∙lar a l’escala del
Lliure deGràcia l’obra
Pluja de sang, integrada
per centenars de gotes
ceràmiques sobre la pa
ret. El 2011 va disposar el
seuMar d’ulls a la façana
de l’hotel Ohla, a la Via
Laietana: centenars de
globus oculars ceràmics
damunt elmur de l’antiga
CasaVilardell.

GRAN TEATRE DEL LICEU

Detall dels quatre vitralls a Sant Pau

sembla lad’unseminariounhotel
que la d’un teatre d’òpera”, opina
Amat.La fórmula ideadapelcrea
dor per remeiar aquestes man
cances és una col∙lecció d’anells.
Cadascund’ells (de finsa18centí
metres d’amplada a la part cen
tral, i amb els extrems afilats) tin
drà un perfil que evoca vagament
la sèrie d’escultures Ocell signa
des pel romanès Constantin


