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Els anells delLiceu
desfermen lapolèmica
La intervenció d’Amat aixeca adhesions i protestes

XAVI AYÉN
Barcelona

A
mb menys fervor
que les polèmi
ques que al segle
XIX van enfron
tar liceistes i cre
uats o wagneri

ans i partidaris de Verdi també al
llarg del XX, la intervenció que

preparaFredericAmata la façana
del coliseu líric –170 anells cerà
mics, color sang, cadascundemés
d’un metre de diàmetre– que in
auguraria la temporada 2016
2017, ha aixecat opinions contra
posades entre liceistes, arquitec
tes,artistesplàsticsiprofessionals
deldisseny.
Així, el dissenyador Claret Ser

rahimaapuntaque“moltspolítics

Cultura
Un projecte per canviar la imatge del coliseu líric

esdediquenacosesquenosón les
primordials, com en el seu dia la
reformadelaDiagonal.Encultura
ensdediquemaferescenografiesi
continents en comptes de treba
llar d’una vegada per sempre en
els continguts i la cultura emer
gent. No entenc que, amb el pro
blema que ha tingut el Liceu amb
els seus treballadors, que feia un
mes que no cobraven, ara surtin

diners de sota de les pedres,
700.000eurosper a les vidrieres i
300.000 per a l’obra d’Amat. No
entraré en si està bé retocar la fa
çana o, no perquè és una cosa que
no em preocupa gens. Amat és
dels millors creadors que tenim,
juntament ambPerejaume, i no el
criticaré, a ell, que simplement
rep un encàrrec. Però als respon
sables del Liceu sí que els dema

Llums
i ombres

A FAVOR

No estic convençut que la millor
manera d’embellir una cara poc
afavorida sigui col∙locantli una
màscara a sobre; amb això
s’aconsegueix taparla, no trans
formarla. Ni estic segur que un
tatuatge o un pírcing canviïn, per
bé, un rostre lleig. I això és, en
certa manera, el que es pretén al
Liceu, on el limitat interès arqui
tectònic de la façana s’ha esgri
mit com una de les raons per in
tervenirhi i dotarla d’una ex
pressió plàstica renovada.
Dit això, imés enllà de les sem

pre opinables qüestions estèti
ques, esmentaré alguns argu
ments favorables a la instal∙lació
de Frederic Amat damunt la fa
çana del Liceu.
El primer és d’ordre general.

Cada època ha de donar joc als
seus creadors. Passa de vegades,
en aquesta era i en d’altres, que
les propostes dels artistes vius

rebel∙len l’opinió pública més
conservadora, incapaç d’apreci
ar obres de dues o tres dimensi
ons posteriors a les de Fídies. (Ja
hi va haver un cas de tot això a
Barcelona amb el mitjó de Tàpi
es). Passa també que aquestes
mateixes propostes, una vegada
materialitzades i passats els
anys, poden perdre l’encant de la
novetat i caure al bagul del que
considerem caduc. Tot i això,
sempre és aconsellable escoltar
les veus del present, perquè so
vint passa el contrari del que
apuntàvem en la frase anterior i,
anys després, aquestes peces
trencadores s’integren al patri
moni col∙lectiu com quelcom
valuós.
El segon argument, i en aquest

cas més important, és d’ordre
particular. Si el que pretén Amat
amb la seva obra és donar color,
brillantor, ombres i vibració a
una façana ara més aviat avorri
da, és molt probable que els seus
170 anells ceràmics ho aconse
gueixin. I és segur que, segons es
converteixi en peanya o suport
de la nova intervenció artística,
la façana del Liceu guanyarà en
dinamisme.
Hihaun tercer argument favo

rable: els òrgans rectors del Li
ceu han fet seva la idea d’Amat i,
per tant, se’n coresponsabilitzen.
Dono per fet que desitgen el mi
llor per al teatre i que, impulsant
la, actuen amb aquest objectiu.

Llàtzer Moix

Cada època ha de
donar joc als seus
creadors, encara
que revoltin l’opinió
pública conservadora


