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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
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#tuitsdecultura
@josepjulien
Josep Julien Actor

Programar ‘Raza’,merdadepeli
escritaperFranco, a laTVpública
mentre es tomba lamemòriahistòri
camereixuna reaccióproporcional

@MiaFarrow
Mia Farrow Actriu

Avuiésdiaper reflexionar sobreallò
pelqueM.L.Kingvaviure ivamorir, i
elquehemdeferperquèelSomnies
converteixi enrealitatpelsamericans

@LauraBorras
Laura Borràs Directora de la ILC

“Lameva abraçada espera,
qui la vol?” David Sanahuja

@marina_espasa
Marina Espasa Escriptora i periodista

Molt contentaperquè@senyorforns i
@aballbona sónguanyador i finalista
delPrimerPremideNovel∙la@Ana-
gramaEditorGanesde llegirlos!

GRAN TEATRE DEL LICEU

Façana
humiliada

EN CONTRA

Aquesta proposta de Frederic
Amat no és acceptable: resulta
problemàtica per raons artí
stiques, patrimonials i urba
nístiques.
Pel que fa a la qüestió pura

ment artística, confesso que la
pintura d’Amat ja em va suscitar
interès en la seva la primera ex
posició; en canvi, les seves actua
cions públiques en edificis o en
ple carrer, en què intervé poc o
molt la tercera dimensió, no no
més no em convencen, sinó que
fins i tot em desplauen. No tenen
imaginació i es limiten a crear
una forma modular que es re
peteix fins a l’avorriment. Verbi
gràcia, el mural de les olles, a
tocar de l’Institut del Teatre, la
llàgrima de sang que revesteix
l’escala del Teatre Lliure de Grà
cia i aquesta espècie de globus
oculars clavats en agulles que es
quitxen les façanes de l’hotelOh

la, a la Via Laietana (potser és
més acceptable el resultat al racó
del carrer Comtal).
És cert que el monument a Es

priu, als Jardinets del passeig
de Gràcia, mostra un estil ben
diferent, però no és menys cert
que és equivocat: un monument
públic que passa inadvertit, atès
que queda amagat, és un fracàs
perquè no compleix la seva fun
ció essencial, és a dir, proclamar
l’homenatge.
No cal dir que la proposta per

al Liceu encaixa en l’estil modu
lar i sense imaginació. El resultat
és agressiu i decebedor.
Pel que fa a la qüestió patrimo

nial, resulta que actua a la façana
històrica i protegida, ja que està
catalogada. Per sort, va sobreviu
re al recent incendi, però ara, en
canvi, passarà a ser humiliada. I
és que aquesta arquitectura és
feble i fins i tot fràgil: no suporta
cap mena d’intervenció, i encara
menys l’estil barroc acumulatiu
d’Amat.
Quant a la qüestió urbanística,

la Rambla és un espai preemi
nent i també exigeix protecció.
El mal anomenat edifici de
l’aparcament intel∙ligent va des
equilibrar, per exemple, aquest
paisatge delicat.
I com beneficiarà el Liceu?

Perquè per mi l’essència del
Liceu són la programació i
els artistes que la defensen a
l’escenari.

Lluís Permanyer

Permi l’essència
del Liceu són
la programació i
els artistes que la
defensen a l’escenari

naria què guanya la façana amb
una intervencióartística”.
Al crític d’art JuanBufill la idea

d’afegir elements a la façana d’un
edifici li recorda “aquells cotxes
tunejats, els Fiat Abarth o Se
at 600 trucats que es veien als
anys seixanta o setanta. Però no
m’agradenelsprejudicis, i encan
viemsolenagradarlesintervenci
ons arquitectòniques d’Amat, so
bretot la quenoes va fer a l’interi
or del mateix Liceu. Aquesta dels
anells em recorda tant Wagner
com el joc de pilota dels maies.
Sembla que funciona bé, encara
queonfeiafaltaunaintervencióés
a la façana de la partmoderna del
Liceu, que sembla un búnquer, o
un banc: una cosa pesada i sense
ritme”.
Per l’arquitecte i dissenyador

Juli Capella, hi ha dues qüestions
diferenciades: “Primera: a mi
aquestapropostaartísticam’agra
da força. Les diverses interven
cions d’en Frederic en façanes de
Barcelona són de gran qualitat

plàstica”. Peròdesprés hi ha el te
ma de la legitimitat de qui deci
deix: “Les façanes de la ciutat, es
pecialment dels edificis emble
màtics, públics o privats, han de
ser decidides per l’arquitecte i
aprovades per l’Ajuntament. No
potvenirqualsevolidecidirquèhi
penja o hi col∙loca. És un tema
d’ordre cívic, que ha de decidir
Urbanisme i Paisatge Urbà. Per
tant, que decideixin les autoritats
competents. I, per mi, encantat
quehoaprovin”.
L’arquitecte Jordi Garcés esta

bleix “unacuidadadistinció entre
elqueésefímeriperenne.Empre
gunto si es calibra bé aquesta dis
tinció bàsica entre les coses per
manents, qualitat de l’arquitectu
ra, i les destinades a evaporarse,
qualitatdelsesdeveniments”.
El críticmusical RogerAlier la

mentaque “el resultat siguihorri
ble, perquè no té res a veure amb
el món de l’òpera, són unes nan
ses, un lloc perfecte perquè els
coloms facin les necessitats, i no

afegeix res de
noualLiceu”.
A mes, el dis

senyador Daniel
GiraltMiracle
destaca que “les
altres instal∙la
cions que ha fet
Frederic Amat a
Barcelona van
ser sempre molt
adequades per a
cadalloc.Només
cal fixarse en la

delTeatreLliure, lade l’hotelOh
la, la de la biblioteca de l’Ateneu...
Pertant,siaquesta intervencióes
tà ben feta, resultarà reeixida. Per
aunaopiniómésdetalladacaldria
veure les peces, la qualitat dels
materials i el lloc, però li faig un
votdeconfiança”.
El director del Teatre Lliure,

Lluís Pasqual, creu que “és es
plèndid, unmagnífic projecte des
del punt de vista artístic”. “Dóna
visibilitat i lluma la façana del Li
ceu, que és de casino de poble. És
una aposta molt bona i em costa
d’entendre les reticències en una
ciutat d’arquitectura com Barce
lona.Aalgúpotnoagradarliperò
elprojectedignificaunteatredar
rerede la façanadelqualningúno
s’imaginaquehihagielquehiha, i
ésunamanerad’explicarho”.
El liceista Pepe García Reyes,

del Cercle del Liceu, afirma que
“l’enfocament conceptual que hi
ha donat Amat té molt a veure
amb el teatre, la ferradura que
connecta circular amb el pati de
butaques, i el color vermell carac
terístic.Aquesttipusd’intervenci
onssemprevanacompanyadesde
polèmica i poden presentar as
pectes millorables, però és opor
tuna, singularitza la façana. Hi ha
unaspectequem’hasemblatcuri
ós: des del carrer Sant Pau ja s’an
ticipa laRambla, i laRamblaalseu
torn s’endinsa al carrer Sant Pau,
perabeneficideldarrer”.
Elcríticd’artJ.F.Yvarsnoopina

de l’obra –“la desconec”– però es
refereixa “un temaqueconsidero
primordial: la seva oportunitat.
Les obres d’art responen a cert
equilibri estètic en el qual conflu
eixen text plàstic i context urbà.
Tota intervenció té un punt actiu,
agressiu, de vegades, i no sé fins a
quinpuntéscorrecteimposaruna
mirada contemporània a l’espec
tadorenunaobraquejatétraçada
la seva pròpia dinàmica comuni
cativa d’antic. Penso sincerament
que hauríemde deixar alguna co
sa perquè futurs artistes puguin
també intervenir i contenir un
punt aquesta urgència interventi
va que avui lamentablement ens
devora”.
Pel críticmusicalJordiMadda

leno, finalment “aquesta façana
formapartdela identitatdelaciu
tat i de la imatgede l’òpera”. “Si el
Liceu és una institució pública,
compot serque ladecisió lapren
gui unilateralment un patronat o
una comissió executiva? Si passa
un concurs públic, ho acceptaré.
He llegit que la intervenció és re
versible, per la qual cosa podria
estar d’acord que fos una cosa
temporal, però no deixarla de
manera permanent. L’acceptaria
com a happening, com una anèc
dotaambdatadecaducitat”.!

CLARET SERRAHIMA

“No és primordial;
fem escenografies en
comptes de treballar
en els continguts”

JORDI GARCÉS

“Empregunto si es
calibra la distinció
entre el que és efimer
i el que és permanent”

LLUÍS PASQUAL

“Magnífic,dóna
visibilitat i llumala
façanadelLiceu,que
ésdecasinodepoble”

El teatre
dels anells.
Projecció
informàtica de
comquedaria
la façana del
Liceu a l’inici
de la tempora
da 2016
2017, després
de la interven
ció d’Amat


