
29ara  DIMECRES, 27 DE GENER DEL 2016  
debat

Elogi del risc

Al’hora d’anar a la feina, 
acostumo a passar cada 
dia a peu per la Rambla per 
davant del Liceu, així que 
la façana exterior del tea-

tre m’és molt familiar. Mai no m’ha 
semblat que tingués cap interès espe-
cial l’antiga façana del teatre a la Ram-
bla, del 1847, que es va salvar de l’in-
cendi del 1994. Per no parlar de la fa-
çana que dóna al carrer Sant Pau, es-
pecialment desafortunada, més lletja 
que El Escorial, per recordar el títol 
d’un dels més celebrats, enyorats i  
provocadors articles d’Oriol Bohigas.  

Arran de conèixer per la premsa el 
nou projecte d’intervenció a la faça-
na del Liceu proposat per Frederic 
Amat i la direcció del Gran Teatre del 
Liceu –aprofitant la necessitat que hi 
ha de consolidar i restaurar l’antiga 
façana malmesa durant l’incendi– i 
de seguir, amb sorpresa i simpatia, la 
polèmica que ha generat la nova pro-
posta impactant d’Amat, m’he tornat 
a mirar amb calma la façana i l’entorn 
més immediat. 

De la façana principal, del 1847, sig-
nada per l’arquitecte Miquel Garriga 
i Roca, per bé que sembla que és disse-
nyada per un arquitecte francès des-
conegut, els únics signes que ens indi-
quen la funció de l’edifici són les lle-
tres, damunt de l’arc de mig punt del 
gran balcó central, que diuen: Teatre 
del Liceu. Damunt del balcó de l’es-
querra podem llegir els noms de Cal-
derón i Mozart, i damunt del de la dre-
ta els de Rossini i Moratín. Els noms 
arbitraris d’aquests grans creadors no 
solament no donen una mínima idea 
del que és el Gran Teatre del Liceu, si-
nó que més aviat conviden a pensar 

que estem davant d’un te-
atre decimonònic i pro-
vincià. No hi ha dubte que 
és una façana mediocre, 
pobra i sense personalitat 
destacada. 

Certament, el projecte 
artístic de Frederic Amat, 
que proposa 170 anelles 
ceràmiques per a la pell 
de l’edifici, desbordant la 
façana principal de la 
Rambla i girant fins a ocu-
par també la façana del carrer Sant 
Pau, és un projecte agosarat. Trenca 
l’estructura de la façana amb un ele-
ment ornamental repetitiu que ocu-
pa horitzontalment la primera i la se-
gona planta de l’edifici. És un projec-
te impactant que canviarà radical-
ment la percepció de l’edifici, ja que 
proposa una nova visibilitat i centra-
litat de l’edifici del Liceu al centre de 
la Rambla. Probablement, el gest més 
audaç de la proposta és que provoca 
el gir de l’edifici i l’obre al Pla de l’Os, 
i provoca un pas franc cap al carrer 

creadors i professionals com ara el ce-
ramista Toni Cumella i l’escultor Pe-
re Casanovas, complirà totes les ex-
pectatives pel que fa a la realització de 
l’obra i a les condicions de seguretat, 
manteniment i reversibilitat, si es-
cau, del projecte. 

Si fos per l’estricta normativa mu-
nicipal, Barcelona no tindria ni la Ca-
sa Milà, la Pedrera, d’Antoni Gaudí, 
ni la Fundació Joan Miró de Josep 
Lluís Sert, per esmentar dos edificis 
emblemàtics de la ciutat. Ni l’escul-
tura de Chillida a la plaça del Rei, ni 
l’esgrafiat de Picasso a la façana del 
Col·legi d’Arquitectes, ni tantes al-
tres obres singulars que han fet de 
Barcelona una de les grans capitals 
de la modernitat.  

Els pitjors moments de la ciutat i 
del país estan regits per l’immobilis-
me reaccionari, l’especulació urba-
nística, la corrupció i la destrucció, la 
liquidació o l’escanyament de les ins-
titucions polítiques i culturals. Quan 
Barcelona i Catalunya han apostat 
pel risc, per la racionalitat i el pro-
grés, han apostat també per la cultu-
ra, per l’ensenyament i per les lliber-
tats col·lectives.  

M’agradaria que aquesta nova 
aposta del Gran Teatre del Liceu pel 
projecte arriscat de Frederic Amat, 
que compta amb mecenatge privat, 
anés acompanyada també d’un com-
promís efectiu pels drets dels treba-
lladors del teatre, no sempre respec-
tats, per una gestió més democràtica 
i transparent, per uns preus més po-
pulars i per una voluntat més clara i 
visible de donar suport a la música 
catalana i a la creació de l’òpera con-
temporània. 

Sant Pau, tot connectant 
l’eix de vianants entre el 
Liceu i la nova Filmoteca.  

Més enllà de la possi-
ble filiació wagneriana, 
daliniana o mexicana de 
la proposta de l’anell cerà-
mic i de l’estructura repe-
titiva que ha dissenyat 
Frederic Amat, i de les se-
ves possibles virtuts o de-
fectes estètics respecte al 
seu diàleg amb l’edifici i 

l’entorn, és segur que és un projecte 
que no deixarà a ningú indiferent, i 
aquest és, justament, el poder del 
gran art.  

La proposta artística espectacular 
d’Amat és complementària amb la in-
tervenció més subtil a l’interior del 
teatre de l’òpera de Perejaume. Se 
serveixen de llenguatges molt dife-
rents, igualment contemporanis. No 
tinc cap dubte que el projecte d’Amat, 
un dels nostres grans artistes de di-
mensió internacional, que compta 
amb la col·laboració d’altres grans 
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El PP com a organització criminal?
✒ La pregunta del titular de l’ar-
ticle pot semblar una mica estentò-
ria, però l’expressió no és meva, po-
bre de mi, sinó de la justícia espa-
nyola. Ahir que és fresc la Guàrdia 
Civil va detenir vint-i-quatre per-
sones i va efectuar una trentena 
d’escorcolls exactament sota 
aquest enunciat: una organització 
criminal perfectament articulada 
que hauria (presumptament) actu-
at a cor què vols des de la Diputa-
ció de València i diversos ajunta-
ments valencians. Al capdavant, el 
pintoresc Alfonso Rus, l’amo de Xà-
tiva, que es veu que (presumpta-
ment) seria el cervell de la banda. 

 

✒ No és la primera vegada que la 
justícia fa servir el sintagma “orga-
nització criminal” per qualificar el 
govern del PP. El jutge José de la 
Mata, de l’Audiència Nacional, ja 
va fer servir aquesta mateixa ex-
pressió per referir-se a les (pre-

sumptes) activitats de-
lictives de dos extreso-
rers del partit líder a Es-
panya, Álvaro Lapuerta 
i Luis Bárcenas. I el jut-
ge José Castro, dels jut-
jats de Palma, ha parlat 
també d’organització 
criminal per descriure 
(presumptament) l’ac-
ció de govern de l’exe-
cutiu que presidia Jau-
me Matas en col·labora-
ció amb l’extinta UM de Maria An-
tònia Munar. Curiosament, tant 
Matas com Munar varen acabar a 
la presó, i fa pocs dies Matas ha re-
conegut la seva col·laboració ne-
cessària amb l’anomenat cas Nóos, 
que implica de ple la Corona espa-
nyola, precisament a fi de no haver 
de tornar a la garjola massa aviat ni 
durant massa temps. Però la figu-
ra que preveu la justícia per a 
aquesta mena de (presumptes) ac-

amb una banda de delinqüents. 
Reitero que les paraules organit-
zació criminal no són collita prò-
pia d’aquest articulista, sinó que ja 
constitueixen un vocabulari habi-
tual dels jutges que es veuen en el 
destret de revisar les actuacions 
del PP. 
 

✒ Mentrestant, a Soraya Sáenz de 
Santamaría no se li acut altra cosa 
que insistir en la idea que la justícia 
actua amb tothom per igual, cosa de 
la qual presumptament no dubtà-
vem. Que actuï la justícia, que per 
a això hi és. Però ara que es nego-
cia un govern, potser que a Madrid 
algú es plantegi plantar alguna me-
na de cordó sanitari a una pre-
sumpta organització criminal amb 
els seus tentacles estesos arreu de 
l’entramat institucional de les Es-
panyes. Ni que sigui per no haver de 
passar vergonya ciutadana, dia sí i 
dia també.

tuacions sempre és la 
mateixa: organització 
criminal. 

 
✒ No resulta gaire tran-
quil·litzador, a fe de Déu. 
Parlem, com dèiem, del 
principal partit polític 
d’un dels estats més im-
portants de la UE, i el 
mínim que es pot dir, en 
vista de les actuacions 
judicials i policials, és 

que per allà on passa el PP (pre-
sumptament) no torna a créixer 
l’herba. Una colla important dels 
seus dirigents, a la mínima que ac-
cedeixen al poder, mostren un 
comportament basat en la voraci-
tat sobre els recursos públics i en 
una falta de respecte absoluta-
ment desvergonyida per la llei i la 
intel·ligència dels ciutadans que té 
poc a veure amb un partit polític 
de centredreta, i molt, en canvi, 

Alguns 
dirigents del 
PP mostren 
una actitud 
de voracitat 

sobre els 
recursos 
públics
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La proposta de  
Frederic Amat per al Liceu 

no deixarà indiferent  
a ningú, i aquest és  

el poder del gran art 

Quan Barcelona i Catalunya 
han apostat pel risc i  

el progrés, han apostat 
també per la cultura i  

les llibertats col·lectives
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