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SantiVila defensa la façanadelLiceu
El conseller qualifica la proposta d’innovadora davant l’informe negatiu de l’Ajuntament

JUSTO BARRANCO

Barcelona

L
a futura façana del Liceu encara
portacua.Janonoméselsgustos
del públic estan enfrontats per la
proposta de l’artista Frederic
Amat de donarli una nova vida

instal∙lanthi 170 anells ceràmics d’unmetre
diàmetreid’unintenscolorvermell.Aratam
bé comencen a estar enfrontats els gustos de
lesduesgransinstitucionscatalanes.Cosano
gens estranya històricament, per bé que en
aquestcas l’AjuntamentdeBarcelona i laGe
neralitat han agafat banderes oposades a les
que es podria haver imaginat. El Departa
ment de Patrimoni Arquitectònic, Històric i
Artístic de l’Ajuntament que encapçala Ada
Colauha fet unprimer informenegatiu de la
proposta perquè creu que no s’ajusta al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arqui
tectònic ni al catàleg del districte de Ciutat
Vella.Iencontrad’això,ambmoltavelocitati
ganes demarcar terreny, el nou conseller de
Cultura,elconvergentSantiVila,vadefensar
ahir clarament el projecte perquè és innova
dor,creatiu i reversible iperquè“afavoreix la
regeneració de l’entorn”, per la qual cosa de
manaunesforçper trobarel consens i “apro
fitar l’oportunitat”.
El nou conseller, vingut del Departament

de Territori, va voler defensar amb contun
dència la intervenció de Frederic Amat en la
reformaestructuralde la façanahistòricadel
Liceu “especialment a causa del caràcter re
versible que té aquest projecte”. Un caràcter
que, per tant, assenyala, la fa compatible
“amb la necessària preservació de la catalo
gació de l’edifici del Liceu com a bé cultural
d’interèsnacional”. Enaquest sentit, taxatiu,
ha apuntat que “el projecte suposa moltes
oportunitats a favor i, en canvi, permet molt
pocs arguments encontra,mésenllàdelsha
bituals entre conservadors i innovadors, que
d’altra banda són propis de la història de
l’òpera”.
La qüestió és que instal∙lar els anells

d’Amat suposaria 295.000 euros però no li
costaria uneuro a l’erari públic perquè els fi
nançaria elmecenes Josep Suñol.Uns anells
que, en qualsevol cas, s’emmarquen dins del
projecte de reforma estructural de la façana
delLiceu,necessàriaperlasituaciódedeteri
orament en què es troba i valorada en
700.000 euros, que seran íntegrament de fi
nançamentprivat.

GRAN TEATRE DEL LICEU

Una imatge de la intervenció projectada per Frederic Amat a la façana del Liceu

Sierra i Fabra i Leante, premisEdebé
deLiteratura Infantil i Juvenil
ITZIAR ORTEGA ERRASTI

Barcelona

El futbolista Gary Lineker va afir
marunavegadaque“el futbolésun
esport d’onze contra onze en què
sempre guanya Alemanya”. Doncs
bé, ahir durant el lliurament de
guardonsdelaXXIVediciódelpre
mi Edebé de Literatura Infantil i
Juvenil, el membre del jurat Toni
Iturbe va assegurar en clara analo
giaque“elspremis literaris sónuna
competició de cent contra cent en
què sempreguanyaelJordiSierra i
Fabra”. I és que el premiat amb
25.000 euros en lamodalitat infan
til perEl aprendiz de brujo yLos In-
visibles va rebre ahir a Barcelona el
seutercer Edebé,ques’afegeixa37
més, com ara el premi Nacional de
Literatura o dues candidatures al
Nobel juvenil, elPremiAndersen.

“La funciódel jurat va ser triar la
novel∙lamésrodonadetotes, inohi
haviadubtequeeraladeSierraiFa
bra”, va afirmar Iturbe, que va des
tacarels“riscosquehapres iqueha
sabut resoldremolt bé”. Uns riscos

que passen per tractar la vida i la
mort en una novel∙la d’atmosfera
gòticaadreçadaanensdemésde10
anys.Al llibre,unaprenentdebrui
xot fa reviure per error un nen que
vaserassassinatielreuneixambels

seus amics per fer justícia.Malgrat
que es tracta d’“una obra de rellot
ger on el fons i la forma casenmolt
bé”,segonsIturbe,JordiSierraiFa
bra reconeix que “la vaig escriure
ensisdies,senseguióprevi.Peròno
la vaig escriure en sis dies, sinó en
seixantaanys.Unllibreaixíéslafei
nade tota lavida”.
D’entre els 325 originals proce

dentsd’Espanya iLlatinoamèrica, i
escrits en castellà, català, gallec i
bascqueaspiravenaaquestguardó,
a més, el jurat va reconèixer en la
modalitat juvenil i amb 30.000 eu
ros elmurciàLuisLeanteperHuye
sin mirar atrás. “El primer que em
vacridar l’atencióva ser la veunar
rativa. Utilitza la segona persona,
que és molt literària”, va declarar
CareSantos, aquestanycoma jurat
desprésdeserguardonadaen l’edi
ció anterior per Mentida. Així,

aquesta novel∙la negra i d’acció es
basaenelrelatd’unjoveques’adre
ça al seu pare mort per recuperar
els seus records. Però contrària
mentalquepuguisemblar,LuisLe
ante, autor de dos llibres de relats i
setze novel∙les, va assegurar que la
seva història “no és ni macabra ni

morbosa. Se succeeixen episodis
comuns en tots els nens”. Es tracta
tant d’una fugida endavant com
enrere de la qual Santos va voler
reconèixerun final “moltmeditat”.
Perquè, tal comva apuntar Leante,
“la novel∙la és un tot i tot té impor
tància”.!

Vila va voler remarcar ahir “la predisposi
ció molt positiva amb què la Generalitat i el
Departament deCultura es volen aproximar
a aquesta qüestió”. Va declarar que el Liceu
“necessita, de portes enfora, aquesta posada
aldiaquepermetirenovarloiintegrarlomi
lloralaRamblaialbaixRaval”,perlaqualco
sa cal “buscar i fer tots els esforços perquè
aquesta oportunitat s’aprofiti”. El conseller
va advocar permaterialitzar unprojecte que
permeti “una actuació innovadora, creativa i
rica i que, alhora, des del punt de vista urbà,
torna a donar una centralitat i nova vida al
barri on està ubicat el Liceu”. “La reforma
proposada té un caràcter estrictament estè
tic, és absolutament reversible. Si conside
rem això, ja és una qüestió d’opinió si s’ha
d’anarmésenllàosis’hadesermésconserva
doromésinnovador.Nocrecquehihagimés
inconvenient i, per tant, confio que, aportant
tothomelseucriteri,hopodremaprovar”,va
concloure.
Araperara, a la reunióde laComissióTer

ritorial de Patrimoni, integrada per repre
sentants de Generalitat i Ajuntament –es
tracta d’un bé cultural d’interès nacional–,
s’haaprovat lareformaestructuraldela faça
naisobrelapartartísticad’Amat,encomptes
de donarli un no provisional, s’ha suspès la
decisió,enesperaqueelLiceuaporti ladocu
mentació tècnica necessària que permeti
avaluar l’impacte sobre el monument amb
dades relatives a la reversibilitat de l’actua
ció,elsancoratgesdelsanellso lavolumetria.
El Liceu, que volia tenir acabada la reforma
per a l’obertura de la nova temporada a l’oc
tubre, aportarà lesdades tècniquesal febrer.
Però amés hi haurà un altre obstacle en el

camí del projecte: l’Ajuntament, segons
sol∙licita l’informe previ negatiu del seu De
partament de Patrimoni, convocarà el Con
sellAsessord’ArtPúblicmunicipalperquèes
pronunciï sobre la qüestió, un òrgan que va
crear el governdeTriasperòquenoes va ar
ribar a posar en marxa. I que ara podria ser
decisiu. Ipolèmic.!

JORDI ROVIRALTA

Jordi Sierra i Fabra i Luis Leante abans del lliurament de premis

“Nolavaigescriureen
sisdies,sinóenseixanta
anys;unllibreaixíés la
feinadetota lavida”,va
assegurarSierraiFabra

“El projecte permet pocs
arguments en contra, més
enllà dels habituals entre
conservadors i innovadors”


