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El manresà Valentí Oviedo Cor-
nejo, que dirigeix el Gran Teatre
del Liceu, l’epicentre de l’òpera a
Catalunya, explica des del record
que van viure els treballadors que
van presenciar el devastador in-
cendi del 1994, què significa la
pèrdua d’un edifici tan simbòlic
per al país. També incideix en les
lliçons apreses i què s’ha de tenir
en compte per reconstruir un es-
pai històric tan emblemàtic.  

Vostè no estava al Liceu el
1994, però què significa la pèr-
dua d’un espai de tan importàn-
cia com el Liceu?

El Liceu és i serà un símbol de
Barcelona perquè és un equipa-
ment  que va construir la societat
civil. L’incendi del 1994 va ser el
segon que va patir, el primer data
del 1861. En l’època prèvia a l’in-
cendi s’hi  vivia un moment molt
dolç perquè hi actuaven grans ar-
tistes com Montserrat Caballé i Jo-
sep Carreras. És clar, l’incendi va
significar la caiguda d’aquest sím-
bol i, inevitablement, va afectar
l’estat d’ànim del país i de la ciutat.
Però són moments molts tristos i
a la vegada esperançadors perquè
la societat es va unir amb l’objec-
tiu de salvar-lo. Així que hi ha un
primer moment de desolació i in-
credulitat, però va sorgir un sen-
timent per aixecar-lo de nou.  

Quins criteris es van establir a
l’hora de reconstruir-lo?

El sentiment generalitzat era
que no podia tornar a passar, i
després de posar-hi el cor tothom
estava d’acord que s’hi havia de
posar seny. No podia tornar a pas-
sar. I amb aquesta perspectiva es
va pensar en com reconstruir el
Liceu. En les obres per tornar-lo a
aixecar, es va minimitzar la pre-
sència de la fusta com a element
constructiu. També es va pensar
en la detecció i extinció en el cas
que s’hi declarés un nou incendi,
i per aquest motiu es van posar ta-
llafocs i es va seguir molt minucio-
sament la normativa existent

quant a seguretat. Des de llavors
s’hi fan molts simulacres per con-
trolar que tot estiguin en ordre. 

Per tant, els espais no són tal
com eren abans. 

Quant a la reconstrucció, hi ha
una dada important. Abans, els
metres quadrats destinats a esce-
nografia eren el 25% de l’espai, i el
75% estava destinat al públic. Es
va fer una redistribució de l’equi-
pament i ara el 70% és per a la part

tècnica i un 30% per al públic. Pre-
cisament, a l’espai del públic es va
tenir en compte la fesomia del
teatre, per ser fidels a tal com era. 

Actualment, doncs, el mante-
niment és una de les prioritats. 

I tant. El manteniment és la par-
tida més important del pressu-
post i ens ho mirem molt. Mai po-
sem en dubte que hem de desti-
nar una part important dels recur-
sos al manteniment perquè si no
ho féssim, hauríem d’invertir-hi
més endavant. Hi ha molta plani-
ficació. De fet, el teatre tanca a
l’agost per fer, precisament, totes
aquestes tasques. I si hi ha la pos-
sibilitat de llogar el teatre a l’agost
alguna setmana, el que fem és in-
crementar les hores de personal
perquè tota la feina prevista es faci
en menys dies.

Va pensar en el Liceu quan va
veure Notre Dame en flames? 

Ens vam assabentar de la notí-
cia quan obríem les portes per la
darrera funció de La Gioconda.
Molts treballadors del Liceu van
tenir un déjà vuen veure les imat-
ges. Són elements importants que
ajuden a construir el caràcter
d’una ciutat. 

A.G.S. MANRESA
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«Després de l’incendi del Liceu, es
va posar seny en la reconstrucció»

Entrevista Valentí Oviedo  
 DIRECTOR GENERAL DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

ARXIU/A. BOFILL

El manresà  Vatentí  Oviedo a la platea del Liceu

La partida
destinada a

manteniment és la més
important del
pressupost»

L’incendi del 1994
va significar la

caiguda d’un símbol i va
afectar l’estat d’ànim del
país i de la ciutat»
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