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‘Salvados’ porta nova llum 
sobre l’incendi del Liceu
3Évole indaga en les claus del succés amb entrevistes a dos exgerents

MANEL VILASERÓ 
MADRID

J
ordi Évole centra diumenge 
la seva mirada en un succés 
que va sacsejar la Barcelona 
de l’última dècada del segle 

XX i que el pas del temps havia con-
vertit en un record borrós. Ni una 
pel·lícula, ni un documental, ni un 
miserable llibre han bussejat en els 
fets que el 31 de gener de 1994 van 
convertir en una foguera gegant el 
Gran Teatre del Liceu, un dels sím-
bols de la cultura catalana. Aquest 
buit l’intenta omplir Salvados, que 
porta nova llum a l’incendi en el 
programa que s’emet a partir de les 
21.30 a La Sexta.
 ¿Va ser l’espurna d’una soldadu-
ra l’única causa de l’incendi o hi va 
tenir alguna cosa a veure l’estat de-
plorable del teatre? ¿Per què no s’hi 
va fer cap reforma si les administra-
cions en coneixien el mal estat? ¿Hi 
va haver pacte de silenci entre els 
afectats per evitar reconèixer negli-
gències i assumir responsabilitats 
després del sinistre? Aquestes són 
algunes de les preguntes que el pro-
grama trasllada als entrevistats.
 Josep Caminal, el principal res-
ponsable en el moment de l’incen-
di, respon a l’interrogatori d’Évole, 
que el sorprèn quan li mostra un do-
cument intern en què s’advertia del 
perill de mantenir el Liceu obert. 
Exregidor de CiU, Caminal va ser no-
menat director general després que 
el seu antecessor dimitís per la im-
possibilitat de tirar endavant el pro-

jecte de reforma que hauria soluci-
onat els greus problemes.
 Després de l’incendi, Caminal 
mateix es va comprometre a deixar 
el càrrec si en el judici resultava im-
putat algun dels seus empleats, pe-
rò quan això va passar les adminis-
tracions van rebutjar la renúncia. 
Va seguir 11 anys més pilotant la re-
construcció i la posada en marxa. 
Una autèntica dimissió en diferit. 

Ara admet davant d’Évole que «les 
administracions no van actuar amb 
la diligència adequada amb un tea-
tre que requeria una atenció que no 
va tenir».

Preludi d’una catàstrofe

Qui més aprofundeix en els ante-
cedents de la tragèdia és el prede-
cessor de Caminal. Josep María Bus-

bilitats ni culpables. El fiscal que va 
instruir el cas, Víctor Alegret, rela-
ta com l’acusació va treballar en la 
més absoluta soledat. «Remàvem a 
contracorrent», confessa.
 La versió oficial va apuntar des 
del primer moment després del foc 
als soldadors que treballaven en 
unes millores del teatre com a úni-
ca causa del foc. El focus dels mit-
jans de comunicació es va girar cap 
a ells fins al punt que durant anys 
van viure amb un estigma que ara 
han preferit no revifar amb noves 
declaracions.
 El testimoni més directe arriba 
de la mà de l’excap del servei elèc-
tric, Carles Valero, que recorda com 
la sala no tenia «ni sortida d’emer-
gència, ni il·luminació d’emergèn-
cia». «El risc era total», assegura amb 
la mateixa contundència amb què 
recorda la consigna que els va arri-
bar de dalt després del succés: «Aquí 
no ha passat res, tothom quiet».

 El periodista que firma aquesta 
informació, encarregat llavors de 
cobrir la informació local, també 
col·labora en el programa recordant 
el seguiment informatiu de la tragè-
dia i com el va sorprendre que amb 
les brases encara fumejants els po-
lítics tanquessin un pacte exprés 
per reconstruir el teatre. Un acord 
que després es va saber que s’havia 
basat en un pacte de silenci i de no 
 agressió.
 Évole acaba el programa confes-
sant davant de Busquets que s’ha 
quedat amb la sensació que la gent 
amb qui ha parlat «no ho ha expli-
cat tot» malgrat el temps transcor-
regut. L’exgerent li admet que «a ve-
gades no es pot explicar tot», però sí 
prou per fer-se’n una «composició 
de lloc». H

A LA SEXTA

Malgrat la imputació 
d’alguns empleats,
el judici es va tancar 
sense determinar 
responsabilitats

33 Évole, amb Caminal, durant l’entrevista del programa ‘Salvados’, de La Sexta. 
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quets recorda com va arribar fins i 
tot a anunciar als mitjans de comu-
nicació que el Liceu tancava per co-
mençar les obres però les adminis-
tracions el van desmentir. No va te-
nir cap més remei que abandonar 
el càrrec. L’any següent l’edifici es 
va cremar.
 Malgrat que es van imputar di-
versos empleats, el judici es va tan-
car sense determinar ni responsa-

Contra l’assetjament escolar
3L’informatiu juvenil ‘Info K’ dedica un especial al ‘bullying’

MARISA DE DIOS  
BARCELONA

Segons dades de Save the Children, 
9 de cada 100 estudiants catalans 
d’entre 12 i 16 anys afirmen haver 
sigut víctimes d’assetjament esco-
lar. Coincidint amb el Dia Internaci-
onal de la Lluita contra el Bullying, 
l’informatiu juvenil del canal Su-
per3 que acaba de fer 15 anys en an-
tena, l’Info K, aborda demà aquest 
problema en un programa especial 
(19.00 hores).
 La gran particularitat d’aquest 
monogràfic, titulat Bullying: no 
comptis amb mi!, és que, més que po-
sar el focus d’atenció en l’assetjador 
o en la víctima, el programa se cen-

tra «en els qui realment tenen a les 
seves mans que la situació canviï: la 
resta de la classe», explica la direc-
tora i presentadora de l’Info K, Laia 
Servera.
 «La base d’aquest especial, a 
més de fer entendre que tots podem 
ser víctimes i assetjadors, és aju-
dar a trencar el silenci dels que mi-
ren, dels qui a classe ho podrien de-
nunciar però, per por o per sentir-se 
més integrats dins del grup, no ho 
fan», afegeix la periodista.
 L’informatiu mostrarà quines 
mesures s’estan prenent a les es-
coles i als instituts per lluitar con-
tra aquesta mena de conflictes, as-
sistint a un taller que es diu Tutoria 

entre iguals, un procés d’apadrina-
ment dels alumnes més grans en-
vers els més petits.
 Un altre dels reportatges ense-
nyarà com funciona una iniciati-
va que va néixer a Finlàndia, Kiva, 
que està tenint molta repercussió, i 
que fomenta la denúncia dels com-
panys contra l’assetjament.
 El monogràfic inclou testimonis 
com el d’una noia que va patir bu-
llying fa uns anys i la companya que 
«després de molts dubtes i de supe-
rar la por», va decidir intervenir per 
ajudar-la.
 Aprofitant l’èxit de la saga de lli-
bres Wonder, sobre un noi que pa-
teix el menyspreu dels seus com-

AL CANAL SuPER3

panys a causa d’una deformació a 
la cara, Info K n’entrevista l’autora, 
R. J. Palacio, i una de les poques jo-
ves espanyoles que pateix la matei-
xa malaltia, Zaida. La noia ara va 
als instituts a explicar el seu cas i 
a fer campanya contra el bullying. 
Info K recorrerà a dos referents molt 

coneguts pels joves, la cantant Tay-
lor Swift i el youtuber Elrubius, per 
ensenyar com lluiten ells contra 
l’assetjament escolar i per analitzar 
casos de cyberbullying i «com les xar-
xes socials, mal utilitzades, multipli-
quen l’efecte de l’assetjament es-
colar». H

33 El logo del 15è aniversari de l’informatiu juvenil ‘Info K’. 
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