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Amatsuavitza
la reformadelLiceu
Els grups municipals estan d’acord amb
la intervenció, que busca el consens

JOSEP MASSOT
Barcelona

F
rederic Amat ha
reformulat la seva
proposta d’inter
venció a les faça
nes del Liceu –una
nova pell decorada

amb 169 anells, l’edat del teatre–
a la recerca d’aconseguir el con
sens màxim i millorar el diàleg
entre la seva obra i l’arquitectu
ra de l’edifici i l’entorn urbà.
Els anells –de ceràmica esmal

tada i reversibles– són l’element
fonamental del pro
jecte. Represen
ten el cercle que
va exposar Vitru
vi a Els deu llibres
d’arquitectura
com el traçat ideal
d’un teatre: tres
quartes parts del
cercle simbolitzen
el públic (la forma
de ferradura del Li
ceu), i la resta, l’esce
nari. En el nou pro
jecte, l’artista redueix
l’impacte visual i la
densitat dels cercles:
n’hi ha més a la façana
que dóna a les oficines
de la Rambla i menys a
la que mira a l’estret
carrer de Sant Pau.
També en redueix lami
da: de 115 centímetres de
diàmetre passen ara a 98.
A la façana històrica de la
Rambla es manté el nom
bre de cercles, tot i que so
bresurten menys, estan
més inserits.
Frederic Amat va pre

sentar aquesta modificació
als membres del Consell
Assessor d’Art Públic de
l’Ajuntament de Barcelona,
una comissió que reuneix
tècnics municipals, arquitectes i
historiadors d’art (entre els
quals, els directors del Macba i
delMuseuMarés) i està presidi
da pel tinent d’alcalde Jaume
Asens. La comissió va ajornar el
dictamen. “La intenció és que la
decisió es prengui amb calma
per poder sospesar sense pres
ses els pros i els contres”, va dir
un portaveu de l’Ajuntament.
El dictamen de la comissió no

és vinculant. Tan bon punt
l’emeti, el projecte serà estudiat
per la Comissió Territorial de
Patrimoni, composta per tècnics
de l’Ajuntament de Barcelona i

de la Generalitat. La comissió és
decisòria. En cas d’empat, deci
deix la Generalitat, la conselle
ria de Cultura. El seu titular,
Santi Vila, s’ha manifestat a fa
vor del projecte d’Amat, tot i que
prefereix que hi hagi consens.
També busca el consens el di
rector general del Liceu, Roger
Guasch, qui ha demanat que la
proposta d’Amat sigui valorada
“en tota la seva dimensió, també
des del vessant social, ja que
contribuirà a millorar l’entorn
del barri i a unir la

Cultura

rambla de les Flors amb la del
Raval”. Guasch va dir que el pro
jecte només tirarà endavant “si
hi ha consens entre les dues ad
ministracions implicades: la Ge
neralitat i l’Ajuntament”.
Fonts del Liceu preveuen que

l’expedient quedi resolt a l’abril,
i mantenen l’esperança després
que al desembre el Departament
de Patrimoni Arquitectònic,
Històric i Artístic de l’Ajunta
ment estimés que la intervenció
artística d’Amat “no s’ajusta al

pla especial de protecció del
patrimoni” i sol∙licitava “es
tudiarla més a fons”. Con
tinuen treballanthi.

Els grups de CiU, C’s,
ERC, PSC i PP a l’Ajunta
ment de Barcelona ho te
nen més clar, segons
l’agència Europa Press.
El líder municipal de
CiU, Xavier Trias, va
ressaltar que les propos
tes artístiques sempre
són discutibles, però
que ell defensa un pro
jecte que considera
que donarà més bona
imatge al Liceu, i ha
animat a continuar
treballant per obrir
se al barri.

“Crec que això
quedarà millor, però
no exagerem. El que
pot ajudar molt el
Liceu és que s’obri
al barri, no només
que es millori la
façana; cridarà
l’atenció, però és
important que
s’obri a la gent del
barri i a la ciutat,
i ja està fent es
forços en aquest

sentit”, va reflexionar l’ex
alcalde.
La líder de C’s a l’Ajuntament,

Carina Mejías, va defensar que
la reforma de la façana repre
sentarà un impuls per al Liceu
perquè “li donarà molt més de
protagonisme a la Rambla”, ja
que considera que actualment
pot passar una mica desaperce
but. “La proposta és provocado
ra i, com que no sóc experta en
art, no diria si és bona o no, però
penso que generarà debat
públic, que és el que ha de ge
nerar l’art, i estic segura que farà
el Liceu molt més protagonista
de la Rambla del que ha estat
fins ara”.
El republicà Alfred Bosch va

defensar que s’ha “de fomentar
la preservació del patrimoni pe
rò també la innovació artística i
la participació dels veïns impli
cats”, i va ressaltar que els polí
tics no són artistes ni tècnics de
patrimoni. “Si els tècnics diuen
que la fórmula que presenten
des del Liceu és correcta, creu
rem els tècnics. Si els artistes di

uen que la fórmula és innovado
ra i bona per a la ciutat, donarem
llibertat d’expressió als artistes,
només faltaria, i si els veïns ac
cepten la proposta, nosaltres
també l’acceptarem”.
El regidor socialista Daniel

Mòdol considera que la propos
ta obre un debat sobre com in
tervenir en edificis protegits i de

La nova proposta
redueix l’impacte
visual i la densitat
de la intervenció

AJUNTAMENT DE BARCELONA

“Hi haurà una segona
reunió; la decisió cal
prendre-la amb calma
i sense presses”

CANVIS

169 anells de ceràmica per al debat
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#tuitsdecultura
@VenenososdS
Natalia Oreiro Actriu

A las valientes, a las creativas, a las
emprendedoras, a las luchadoras, a
las bajitas, a las altas...#FelizDiaDe
LaMujer

@AlejandroSanz
Alejandro Sanz Músic

Guerrera, independiente y...
Libre #FelizDiaDeLaMujer

@MaritzaRodrigue
Maritza Rodriguez Actriu

Porque somosmadres, esposas,
hijas, profesionales, estudiantes,
amigas, valientes, dedicadas #Feliz
DiaDeLaMujer

@Virginia_PC
Virginia Pacheco Fotògrafa

En el #DiaDeLaMujerTrabajadora
espero y deseo que no sean necesa
rios mas Días de nada.

LICEU

GRAN TEATRE DEL LICEU

valor patrimonial, i avisa que
“s’està focalitzant excessiva
ment en la intervenció de l’artis
ta quan és un projecte que in
clou factors interessants, com
les intervencions que es faran a
la planta baixa per millorar la
relació de l’equipament amb
l’entorn”. “Aquesta intervenció
no només consisteix a col∙locar

unes anelles a la façana”, diu
Mòdol, que destaca que inclou
aspectes urbanístics més im
portants i que és més interes
sant abordar la transformació de
l’espai públic de la Rambla que
no el debat purament estètic de
la façana.
El president popular munici

pal, Alberto Fernández, mani

festa que el projecte ha demillo
rar la façana i també la conne
xió de l’equipament amb la
Rambla i el barri, tot i que dis
crepa de l’estètica de la proposta
artística. “El que qüestiono són
els cercles previstos a la façana.
Sobre gustos no hi ha res escrit,
però no m’agraden els cercles, i
alguns barcelonins qualificarien

la façana de la casa dels pír
cings”, ha afirmat.
Frederic Amat no va voler va

lorar la situació d’espera del seu
projecte. En les seves propostes
artístiques no parteix d’esque
mes inamovibles, sinó que està
obert a la seva evolució, en el
més pur esperit encoratjat per
Joan Brossa. Els canvis introdu
ïts en el projecte es van fer des
prés de conversar amb els arqui
tectes del Liceu Xavier Fabré i
Lluís Dilme i després d’un exer

cici de diàleg entre la seva obra
d’art i l’arquitectura de l’edifici.
El projecte, la instal∙lació del
qual seria reversible, està fi
nançat amb gairebé 300.000 eu
ros pel col∙leccionista d’art Jo
sep Sunyol.
Si s’aprova el projecte, Frede

ric Amat treballaria amb el cera
mista Toni Cumella (amb qui va
treballar també en la instal∙lació
de les llàgrimes del teatre Lliure
de Gràcia).

Els cercles de color vermell i
negre inserits a les dues façanes
no només dialoguen amb l’inte
rior del teatre, sinó que provo
quen un canviant joc de llums i
ombres segons les hores del dia i
la posició del sol.!

Un consell
assessor per a
l’art públic

!La discussió sobre la
iniciativa de Frederic
Amat ha donat protago
nisme a un Consell Asses
sor d’Art Públic, creat de
bell nou que substitueix
l’antiga comissió d’ex
perts que valorava les
escultures públiques de la
ciutat. Fins ara es desco
neixen els criteris artís
tics que serveixen de
referència a la comissió
per prendre decisions.
Presidida pel tinent d’al
calde Jaume Asens, amb
la també tinent d’alcalde
Janet Sanz com a vice
presidenta, s’inclouen els
comissionats Ricard Vi
nyes i Berta Sureda. Tam
bé en formen part la cap
del Departament de Pa
trimoni Arquitectònic,
María Luisa Aguado; el
director general de Bar
celona Regional, Josep
Bohigas; el gerent d’Eco
logia Urbana, Jordi Cam
pillo; la gerent adjunta
d’Urbanisme, Aurora
López, i el director de
Memòria i Història, Car
les Vicente. Com amem
bres externs hi ha: Fer
ran Barenblit (Macba),
JosepMaria Trullén
(MuseuMarés), l’histori
ador Daniel GiraltMira
cle, la professora Núria
Benach, i els arquitectes
Eugeni Bach, Gustau Gili,
Meritxell Inaraja i Julia
SchulzDornburg.

Ajustos al projecte.
Recreació de com
quedaria el projecte de
Frederic Amat després
de les modificacions
introduïdes. Els cèrcols
de la façana de la
Rambla sobresurten
menys de la paret, i
també es redueix el
nombre de cercles de la
façana de Sant Pau. Els
cèrcols també serien
més petits, de 115
a 98 centímetres de
diàmetre

ROGER GUASCH (LICEU)

“Noméstiraràendavant
sihihaconsensentre
laGeneralitat i
l’Ajuntament”

DECISIÓ FINAL

L’última paraula
la té la Comissió
Territorial de
Patrimoni Cultural


