
El Liceu
Demà farà 
el do de pit

CATALUNYA CONSTRUEIX

Després de cinc intensos anys d’acords,
polèmiques, esforços, estudis, treball, inversió i
il·lusions, el Gran Teatre del Liceu és una realitat
elogiada per tothom que l’ha vist. Ara, renovat,
rejovenit i ampliat, es disposa a sumar noves
glòries a la seva llarga història.

Reneix un símbol
És fruit de l’esforç comú
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El Gran Teatre del Liceu ha complert 152 anys. Més enllà d’una gloriosa trajectòria artística i del prestigi atresorat com

a escenari operístic, la seva història, sempre íntimament lligada a Barcelona fins al punt de convertir-se en un dels seus

símbols, està plena de nombroses fites d’indubtable transcendència. Però cap com el fet d’haver estat capaç

de ressorgir dues vegades de les seves pròpies cendres, després de la quasi destrucció total provocada pel foc.

E
l 4 d’abril de 1847 obre les
portes el Gran Teatre del
Liceu d’Isabel II. A l’alçar-
se el teló per primera ve-
gada culminen 10 anys
d’esforços, desenvolupats
per un grup de ciutadans
barcelonins que, el 1837,

havien creat el Liceu Filharmò-
nic, fruit, segons destaca l’acta
fundacional, d’“una societat
d’amics reunits per contribuir
amb les seves llums o els seus
cabals al desenvolupament
progressiu en aquesta ciutat
de l’art escènic”. Emplaçat al
solar que ocupaven les ruïnes
d’un convent dels pares trinitaris,
la construcció del teatre s’havia
iniciat l’abril del 1845, seguint el
projecte elaborat per Miquel
Garriga i Roca, arquitecte i
acadèmic de Belles Arts de San
Fernando, encara que l’obra és
acabada per l’arquitecte Josep
Oriol Mestres, que n’assumeix la
direcció després de la dimissió
del primer arran d’un desacord
sobre la façana de l’edifici que
dóna a la Rambla.

El nou teatre, que té un cost
final d’1.540.145 pessetes, in-
closos els hono-
raris dels arqui-
tectes, compta
amb una sala en
forma de ferra-
dura i s’aixeca
en vertical fins a
un total de cinc
pisos, amb els
seus correspo-
nents amfitea-
tres i llotges. En
resulta un afo-
rament de més
de 3.500 locali-
tats, que el con-
verteix en el te-
atre europeu
més gran de la
seva època.

El 1854 es
produeix la divi-
sió del Liceu Filharmònic en dues
entitats separades. D’una ban-
da, es manté el mateix Liceu Fil-
harmònic, que prosseguirà la se-
va funció docent, i, de l’altra,
neix la Societat del Gran Teatre
del Liceu. Aquesta última, inte-
grada pels propietaris de les lo-
calitats, és l’encarregada de ges-
tionar el teatre. Aquesta és una
situació que es prolongarà en el
temps i perdurarà fins al 1982.
El nom original del teatre es
manté només fins al 1868, en
què deixa de portar el nom de la
reina i passa a dir-se Gran Tea-
tre del Liceu. Amb tot, el nom
popular ha estat sempre el més
simple de Liceu.

El 9 d’abril de 1861, quan
s’havien complert 14 anys des
del seu naixement, el Liceu és
pastura de les flames, que –igual
que 135 anys més tard– només
respecten la façana, el mur pos-
terior en forma de ferradura i al-
gun arc. L’incendi, en aquesta
ocasió, s’inicia a les set del ves-
pre, poc abans que comenci la
representació programada i quan
ja ha entrat a la sala una part del
públic.

La reconstrucció adquireix ca-

ràcter de rècord, ja que un any i
onze dies després de l’incendi,
el Liceu reconstruït –obra de l’ar-
quitecte Josep Oriol Mestres–
torna a obrir les portes amb la
representació de l’opera I Puri-
tani, de Bellini. Passats uns anys,
el 1875, es procedeix a reformar
la façana principal.

A principis d’aquest segle s’i-
nicia una reforma de la sala que
culmina el 1909, moment en
què aquesta adquireix pràcti-
cament l’aspecte que té quan el
segon incendi al Liceu torna a
destruir-lo gairebé completa-
ment. Amb aquesta reforma,
que va ser realment radical, es
canvien els guixos dels repeus
dels pisos, el prosceni i l’arc del
prosceni, així com el sostre. A
més a més, se substitueixen les
velles pintures per vuit medallons
al sostre i per noves imatges a
l’arc del prosceni; es vesteix la
sala amb vellut granatós i amb
guixos policromats amb abun-
dants daurats, i també s’ins-
tal·len les butaques de foneria i
vellut realitzades per la Foneria
Damians.

A partir del 1909 es produei-
xen diverses
petites refor-
mes, com la
instal·lació d’as-
censor i de ca-
lefacció, la su-
pressió de les
llotges del
quart pis.
Aquestes acti-
vitats cessen el
1936 i no es
tornen a re-
prendre fins al
1956, amb mo-
tiu de la ce-
lebració dels
festivals Wag-
ner. Aquestes
obres, de nota-
ble considera-
ció, afecten les

instal·lacions elèctriques i de se-
guretat i comprenen la reforma
de la part frontal de l’escenari i
del fossat de l’orquestra.

En la dècada dels 70, l’ar-
quitecte Antoni Lozoya s’enca-
rrega de realitzar l’últim teló de
boca, amb una bambolina molt
simplificada en què s’encasta,
com a únic element decoratiu,
un dibuix amb una gran L amb
fulles de llorer, que amb el temps
es convertirà en l’anagrama del
Liceu. Als anys 80, quan ja està
creat el Consorci del Gran Tea-
tre del Liceu, es reprenen les re-
formes, especialment a l’esce-
nari, la part que havia quedat
més abandonada.

Quan està en procés de vali-
dació el Projecte d’Ampliació i
Reforma del Gran Teatre del Li-
ceu, que havien iniciat l’any
1988 els arquitectes Ignasi de
Solà-Morales, Lluís Dilmé i Xavier
Fabré, la destrucció del Liceu per
l’incendi del 1994 els obliga a
canviar aquest projecte pel de
Reconstrucció i Ampliació del Te-
atre del Liceu.❑
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Conrado Estragués

El 1861 el teatre

va patir la primera

gran catàstrofe i el

1909 va culminar 

la transformació

de la sala

Au fènix per partida doble
El Gran Teatre del Liceu d’Isabel II va obrir les portes el 4 d’abril de 1847, després de 10 anys de gestació

Uns moments dignes de ser recordats

A més a més de les
grans dates, com 
el naixement o les
reconstruccions, 

el Liceu 
ha viscut 

moments
d’especial

transcendència,
que cal assenyalar.

LLUM ELÈCTRICA   El 1852
i quan la llum elèctrica a pe-
nes era coneguda a Barce-
lona, el Liceu la utilitza per
primera vegada per acon-
seguir l’efecte d’uns raigs de
llum de lluna.

VISITES REIALS Les visites
reials no han estat excessi-
ves, però des de la seva fun-
dació el Liceu ha comptat
amb la presència com a es-
pectadors dels successius reis
d’Espanya: Isabel II, Amadeu
I de Savoia, la regent Maria
Cristina, Alfons XII, Alfons
XIII i Joan Carles I.

BOMBA El dia 7 de novem-

bre de l’any 1893, l’anar-
quista Santiago Salvador
llança dues bombes al pati
de butaques. L’explosió d’u-
na d’aquestes bombes cau-
sa 14 morts i uns 20 ferits.
El teatre tanca durant més
de dos mesos. 

CARUSO El tenor més fa-
mós de tots els temps in-
terpreta Rigoletto en una re-
presentació que va tenir lloc
el 1903.

CARNAVALS Durant molts
anys els balls de Carnaval
del Liceu són els més famo-
sos i concorreguts de la ciu-
tat.

STRAVINSKI El gran com-
positor Igor Stravinski acu-
deix al Liceu el 1924 –igual
com ho han fet les més no-
tables personalitats de la
música i el cant–, per dirigir
l’orquestra Pau Casals.

RIMSKI-KORSAKOV El Li-
ceu és escenari de l’estrena
mundial (fora de Rússia) de
La ciutat invisible de Kitege,
obra de Rimski-Korsakov i
que aconsegueix un me-
morable èxit.

PAULOVA El 1930 debuta
a l’escenari del Liceu la in-
comparable ballarina russa
Anna Paulova.

ETAPA REPUBLICANA Des-
prés de la crisi viscuda amb
l’adveniment de la Repúbli-
ca, el 1932 s’estrena La vi-
da breve, de Falla, amb as-
sistència del president de la
Generalitat, Francesc Macià.

FRANCO La música de Lo-
hengrin i Madame Butterfly
sona al Liceu durant la pri-
mera visita que hi va fer
Francisco Franco.

WAGNER El 1955 el Festi-
val de Bayreuth arriba al Li-
ceu en la primera sortida fo-
ra del seu marc habitual.

Passa a la pàgina 62
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E
ls efectes més notables de les millo-
res basades en criteris de visibilitat
es fan patents en la disposició de ca-
da una de les butaques a tots els pi-
sos. La nova inclinació de la platea
és probablement la més evident d’a-

questes mesures. La reorientació de les
llotges a fi d’encarar-les més a l’escena
ha aportat una optimització d’aquests es-
pais, encara que els situats als laterals són,
per definició, poc adequats per seguir l’es-
pectacle. Els avenços en la condició de vi-
sibilitat afecten també elements decora-
tius, com una certa variació en els llums
de bronze o la supressió de les colum-
nes de platea sota el voladís de l’amfite-
atre. Per determinar els canvis s’ha dut a
terme un estudi de visibilitat des de cada
una de les butaques. Aquest estudi, a par-
tir d’un programa informàtic, ha permès
establir la posició més idònia per a cada
emplaçament i millorar així les condicions
de visibilitat i també les de comoditat.
Però, és inevitable que algunes situacions
laterals als pisos superiors no tinguin vi-
sió. Aquestes localitats, ben identificades,
es destinen a melòmans que, amb un llum
individual, poden seguir el llibret o la par-
titura.

Visibilitat
Estudi

P
er a un teatre com el Liceu, l’acústi-
ca és un tema de màxima importàn-
cia. Les condicions acústiques de l’an-
tiga sala eren, en termes generals,
molt bones per a l’audició de les òpe-
res. El seu temps de reverberació era

bastant equilibrat i adequat per als ac-
tes en què intervé la veu humana i l’or-
questra situada al fossat. Però hi havia zo-
nes fosques o d’acústica deficient, situades
especialment a les últimes files de la pri-
mera meitat de la platea. Aquest feno-
men havia estat comprovat científicament
i era conegut perfectament, fins al punt
que la desena fila de la platea era l’habi-
tualment utilitzada pels que feien les pro-
ves de veu als cantants: si se’ls sentia bé
des d’allà la seva audició seria correcta a
la gran majoria de butaques de la sala.
Aquesta zona fosca tenia la seva explica-
ció en l’excessiva inclinació de l’arc de
prosceni, una zona on l’ona directa de
la veu del cantant s’ha d’acompanyar ja
d’una certa reflexió. Per això, al recons-
truir la sala, s’ha reorientat l’arc del pros-
ceni, al mateix temps que es resituaven
els plans del sostre, del mateix pla de la
platea i de la disposició de tots els vola-
dissos dels pisos.  

Acústica
Millora

Una imatge de l’escenari operístic del Gran Teatre del Liceu, amb el pati de butaques i les llotges destinades als espectadors.

La reconstrucció del Liceu ha implicat la realització d’una

obra amb dues àrees ben diferenciades. La destinada al públic

i la que s’obre més enllà de l’arc de prosceni: escenari, 

dependències i serveis necessaris per a les representacions.

Els treballs també tenen dos vessants. D’una banda, 

l’obra nova necessària per refer les parts destruïdes i per do-

tar el Liceu de tot el que li cal de cara al futur. D’una altra, la

rehabilitació dels espais no afectats per l’incendi.

El nou

L’àrea d’escena soluciona els requeriments i
necessitats d’un teatre d’òpera actual

E
l plantejament de l’obra, tal
com van projectar i han realit-
zat els arquitectes Solà-Mora-
les, Dilmé i Fabré, implica una
reconstrucció de la sala al més
fidel possible a l’existent abans

de l’incendi, “que tothom iden-
tifica amb la institució i la seva
trajectòria operística lligada a
la ciutat”. En qualsevol cas, la vo-
luntat de reconstrucció és insepa-
rable de la necessitat de solució,

adaptació i millora de l’espai d’a-
cord amb quatre criteris bàsics: “se-
guretat, acústica, visibilitat i
il·luminació”.

D’aquesta manera, la imatge de
la sala és gairebé idèntica, excep-
te els canvis tècnics destinats a im-
plantar els criteris esmentats i a
proporcionar més comoditat. Ele-
ments nous són el gran teló, obra
de Toni Miró, o les pintures dels di-
versos plafons realitzades per Pe-

rejaume. Però bu-
taques, llums,
pintures, orna-
ments i policro-
mats han mantin-
gut el seu aspecte
original malgrat
que, en alguns ca-
sos, hagin estat
lleugerament va-
riats per millorar el
conjunt final.

Quant a la segu-
retat, la sala s’ha
adaptat a totes les
mesures necessà-
ries d’accessibilitat,
circulació i eva-
cuació amb la dis-
posició reajustada
de les butaques,
les noves dimen-

sions dels passadissos i dels acces-
sos, l’eliminació de esglaons i bar-
reres arquitectòniques i la senya-
lització i il·luminació.

Pel que fa a aquest últim aspec-
te, implica la localització de tres
àrees per a la projecció de llum cap
a l’escena. Al mateix temps, la si-
tuació de cabines de projecció, de
seguiment i de control de llum i so,
al fons de la sala i a diferents altu-
res, ha solucionat molts dels pro-
blemes tècnics que de vegades es
donen en les produccions operís-
tiques.

El vestíbul, l’escala imperial i el
Saló dels Miralls són tres dels ele-
ments que es van salvar del foc i
que s’han mantingut vigents, en-
cara que han estat objecte d’una
profunda rehabilitació i restaura-
ció. Les restauradores Adelina Boy-
le i Sylvia Ros s’han encarregat de
tornar el seu aspecte original a les
pintures del sostre, han donat bri-
llantor als daurats de les motllures
i han recuperat les escriptures que
les acompanyen.

Per la seva banda, l’escultora Im-
ma ha intervingut en el marbre de
la gran escalinata, i també ha res-
taurat gerros i balustres i ha polit
l’escultura d’alabastre de la Musa
de la Música.❑

Liceu
d’algunes zones amb
deficiències localitzades

de la perspectiva des de
cada una de les butaques

La sala ha

millorat sense

perdre la

imatge original

Amb tota la seva
esplendor

Un dels detalls ornamentals del nou Liceu.

A
mb una superfície útil to-
tal de 31.930 metres qua-
drats, el nou edifici del
Gran Teatre del Liceu,
com a dispositiu operístic,
implica un ordre, una re-
lació entre totes les de-
pendències que “articu-

la un conjunt singular d’un alt
grau d’especialització”, segons
destaquen Ignasi de Solà-Morales,
Lluís Dilmé i Xavier Fabré, arqui-
tectes directors de l’obra.

És en aquest sentit que l’accessi-
bilitat, la circulació i la interconne-
xió de totes les zones de funciona-
ment de l’àrea d’escena “es
tracten amb la màxima consi-
deració” i s’aconsegueix que els
quatre grups d’escales i ascensors
enllacin totes les plantes, i, tot i el
gran volum de l’escenari, “s’esta-
bleixen anells de passadissos en
els nivells on és possible envol-
tar tot l’escenari”.

La disposició arquitectònica i la
moderna maquinària instal·lada
permeten que els cinc boxs o es-
pais per a muntatges estiguin co-

municats
per dues
platafor-
mes eleva-
dores que
p o d e n
moure les
escenogra-
fies mun-
tades so-
bre carros.
Aquest sis-

tema permet canviar l’escena com-
pleta en pocs  minuts i optimitza el
funcionament de l’escenari.

Al mateix temps, l’entrada situa-
da a la cantonada de Rambla i Unió
permet l’ingrés de camions i trài-
lers que, mitjançant una platafor-

ma elevadora, poden descarregar
als bastidors o al tercer subterrani,
cosa que facilita la feina de mun-
tatge. Per la seva banda, la torre
escènica, amb el sistema d’enreixat
i sala de motorització separades,
constitueix un sistema eficaç per ai-
xecar telons o escenografies. Per
als moviments verticals, la torre
escènica compta amb motors
puntuals lliures i guiats, motors de
barres, sistemes contrapesats i tir
manual.

Tots aquests mecanismes i ginys
de l’escenari permeten que el tea-
tre pugui presentar funcions amb

alternança diària entre títols. Un al-
tre conjunt de màquines i plata-
formes possibiliten l’increment en
la producció que es tradueix en un
nombre de funcions més elevat. En
definitiva, si el teatre no ha aug-
mentat la seva capacitat pel que fa
a espectadors, sí que ho ha fet en
una gran mesura pel que fa a pro-
ducció. 

La nova construcció implica tam-
bé la creació d’un foyer general, si-
tuat sota de la platea. El mur en
forma de ferradura que defineix
l’espai de la sala té aquí una forta
presència i “proporciona un as-

pecte majestuós” reforçat pel sis-
tema d’accés des de la intermèdia
a nivell del carrer Sant Pau, que
coincideix amb la nova entrada al
teatre. El nou foyer general forma,
amb els dos bars existents, la zona
de relació i descans més gran del
nou teatre.

A més a més de complir aquesta
missió, pot servir com a espai per a
usos diversos –independentment
del propi del teatre–, entre els quals
destaca amb força el seu ús com
a sala de música de cambra, reci-
tals de veu i piano o escenificació

de petites òperes de cambra, amb
una acústica que la fa capaç per a
uns 400 espectadors.

Dins del nou edifici, també hi ha
la planta de serveis d’escena, on
s’ubiquen sastreria i bugaderia,
atrezzo, àudio i vídeo, caracterit-
zació, control de so i il·luminació,
tallers i magatzems. D’altra banda,
els camerinos i espais destinats a la
preparació dels actors, cantants,
grups de dansa o comparses adop-
ten mesures i ubicació en funció
dels col·lectius als quals estan des-
tinats.

Entre les diverses sales interiors
del teatre, destaquen la d’assaig,
destinada al cor i a l’orquestra, els
dos col·lectius artístics estables del
Gran Teatre del Liceu, que, per la
seva pròpia condició i caràcter, ne-
cessiten dependències adequades
per desenvolupar la seva feina. Les
dependències de l’orquestra gravi-
ten al voltant dels seus dos nuclis
de treball.

El primer està constituït pel fos-
sat –que ha estat ampliat–, i les sis
sales de dits, per preparar els ins-
truments, estudiar o assajar en pe-
tits grups. El segon engloba la sala

d’assaig, la qual disposa d’una
acústica adequada fins i tot per re-
alitzar gravacions tant de l’orques-
tra en solitari o conjuntament amb
el cor. Aquest també té la seva sa-
la d’assaig, pròxima a la de l’or-
questra i també disposada en dos
nivells.

El projecte de reconstrucció ha
tractat tota la intervenció com un
sol edifici, encara que, lògicament,
assenyalen els arquitectes, la part
corresponent a la construcció de
nova planta “és diferent de la
façana històrica”.

L’edifici, conclouen els autors, vist
des del pla dels carrers, “està en-
castat en la trama de Ciutat Ve-
lla, com sempre ho ha estat
aquest teatre”. Però, en canvi, si
es contempla des de les altures,
“no emmascara els jocs mala-
bars realitzats per l’arquitecte
Garriga i Roca per aconseguir la
sala més gran d’Europa en un
solar de dimensions tan re-
duïdes”.❑

Àrea Monogràfics

Enrique Ros

L’edifici reconstruït

acull la sala més

gran d’Europa
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L
a reconstrucció o renovació
del Liceu, a partir de la se-
va tràgica destrucció i de les
vicissituds que ha viscut, sig-
nifica la culminació de les
aspiracions proclamades des
del 1982 pel Consorci del
Gran Teatre del Liceu  i re-

presenta ”finalment la conse-
cució d’un equipament cultu-
ral de caràcter cosmopolita i
de titularitat pública  integrat
en el conjunt de les noves ins-
titucions culturals de la ciutat”
de Barcelona. 

Perquè l’obra realitzada al llarg
dels últims cinc anys ha implicat,
d’una banda, la continuïtat en
l’emplaçament, la recuperació fi-
del de tot el que havia destruït el
foc –facilitant la continuïtat d’u-
na trajectòria–, el manteniment
d’un ambient i el retorn d’un es-
pai carregat d’història, de records
i de sentiments. I, de l’altra, ha
aportat una ampliació i moder-
nització que han permès dotar el
teatre de la capacitat per afron-
tar el nou mil·lenni en les millors
condicions tècniques, esce-
nogràfiques, musicals, de repro-
ducció i divulgació, de seguretat,
de comoditat per a tots i, per des-
comptat, de visibilitat i d’acús-
tica.

Tal com assenyalen els tres ar-
quitectes responsables del pro-
jecte “l’òpera, avui, demana re-
cursos que li permetin man-
tenir un alt nivell d’especta-
cularitat i marcar diferències
amb qualsevol altre gènere te-
atral o musical”. Llum, so, es-
cenografia, efectes corals, or-
questrals o de masses escèniques
“tendeixen a multiplicar-se en
les produccions contemporà-
nies”. Per això, un teatre d’òpe-
ra actualment és “una sofisti-
cada fàbrica de somnis”, una
cosa que només es pot aconse-
guir mitjançant la tecnologia, les
mides, la flexibilitat i la capaci-
tat de maniobra necessàries per
realitzar i rebre produccions prò-
pies i alienes.

Per portar a terme la recons-
trucció va ser necessari, abans
que res, determinar-ne la ubica-
ció. Es tractava de decidir entre
mantenir el seu emplaçament
històric i conservar allò que el foc
no havia destruït o buscar un lloc
nou on construir un teatre dife-
rent i sense vinculació material
amb el destruït. La decisió final,
no exempta de controvèrsia, va
ser la de reconstruir, ampliar i
conservar tot allò que quedava
del vell Liceu. Això implicava,
abans que res, la necessitat d’ex-
propiar el seu entorn, perquè un
teatre de l’òpera amb visió de fu-
tur necessitava un espai molt més
gran.

Presa aquesta decisió va ser ne-
cessari determinar la procedèn-
cia del capital necessari. I, en
aquest aspecte, es va optar per
una fórmula mixta, amb aporta-
ció d’una part important del fi-
nançament per part de les qua-
tre institucions públiques que
constitueixen el Consorci i amb
la recerca de diners privats, de
manera que les empreses i les fir-
mes comercials adoptessin el pa-
per que va tenir en altres èpoques
l’antiga burgesia barcelonina.

La tercera gran decisió, dona-
da ja com a òbvia la introducció
de la tecnologia més moderna,
va ser la de reconstruir amb la
màxima fidelitat possible aque-
lles parts del teatre més directa-
ment relacionades amb el públic,

especialment la sala, afegint al-
tres dependències que comple-
tessin i ampliessin les funcions
pròpies d’un coliseu com el Liceu.

I el projecte es concep, en pa-
raules dels autors del projecte, te-
nint en compte que l’incendi no

ha destruït “la memòria de la
institució”, dels espais arqui-
tectònics destruïts, com “la gran-
diositat de la sala”, la percep-
ció del conjunt “com un àmbit
càlid, acollidor a pesar de la
magnificència”. I, a partir d’a-

questa consideració, es té en
compte  la necessitat d’unes con-
dicions tècniques, de seguretat i
públiques més bones que les prè-
viament existents. Donats aquests
primers passos, es comença a
construir l’edifici que alberga el

teatre que demà s’inaugura. Tan
semblant i, a la vegada, tan dife-
rent del Liceu que el foc es va em-
portar.❑

Àrea Monogràfics

Conrado Estragués

Un aspecte de l’escenari, el fossat de l’orquestra, la platea i les llotges del Liceu ja reconstruït.

La tenacitat de molts, cinc anys de treballs i més de 14 miliards de pessetes han fet possible la

reconstrucció i l’ampliació del Liceu, un teatre de l’òpera amb la tecnologia més avançada, un dels

aforaments més grans del món i la singular atmosfera que van crear moltes generacions de barcelonins.

Un Liceu per al segon mil·lenni
El teatre s’ha convertit en una moderna, àmplia i sofisticada ‘fàbrica de somnis’

Una inversió
tant pública
com privada
El pressupost final de l’obra ha
ascendit a gairebé 18.000 mi-
lions de pessetes. D’aquest total,
més de 7.000 milions procedei-
xen d’aportacions empresarials
privades i els restants, per ordre
d’importància, al Ministeri d’E-
ducació i Cultura, la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Per a la
col·laboració privada el Liceu
compta amb un Consell de Me-
cenatge que forma part de la
Fundació Gran Teatre del Liceu
i del qual formen part unes 50
empreses. Les aportacions de
caràcter privat, igual que ha suc-
ceït amb el pressupost inicial de
l’obra, han superat àmpliament
les previsions inicials, ja que el
1995 es va calcular que aques-
tes representarien un total de
4.000 milions de pessetes.

Expropiar va
costar 2.500
milions
La reconstrucció del Liceu ha
comportat una ampliació que,
de fet, ja estava prevista abans
de l’incendi, encara que aquest
va provocar una forta accelera-
ció del ritme en què s’estaven
desenvolupant en aquell mo-
ment les expropiacions de les
finques afectades i que corres-
ponien a la Rambla i als carrers
de la Unió i de Sant Pau. El pro-
cés d’expropiació i indemnitza-
ció ha superat els 2.500 milions
de pessetes, distribuïts entre els
propietaris dels immobles, els
d’un hotel, els de diversos co-
merços i dels veïns, que van ha-
ver de buscar un altre lloc on
viure. Les xifres fixades gairebé
sempre van arribar mitjançant la
negociació, encara que alguns
afectats van recórrer als tribu-
nals.

L’actual
titularitat
del Liceu
Actualment la propietat del Li-
ceu correspon al Consorci del
Gran Teatre del Liceu, que està
integrat per la Generalitat de Ca-
talunya, el Ministeri d’Educació
i Cultura, l’Ajuntament de Bar-
celona i la Diputació de Barce-
lona, que va consolidar la pro-
pietat després de l’acord de
cessió a les institucions públiques
votat pels antics propietaris. El
Consorci, de fet, gestionava ja
des de l’any 1982  les tempo-
rades d’òpera amb fons públics.
Amb tot, l’acord de cessió va ser
recorregut i anul·lat per defec-
tes, circumstància que va portar
al plantejament de recursos de
cassació davant el Tribunal Su-
prem per part de la societat
d’antics propietaris i del Con-
sorci.

Uns moments dignes de ser recordats

A més a més de les
grans dates, com el

naixement o les
reconstruccions, el

Liceu ha viscut
moments
d’especial

transcendència,
que cal assenyalar.
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FIGURES DE CASA Al
llarg de la història del Liceu
la presència de les figures
més destacades de tot el
món s’alterna amb la de
músics i cantants de tant o
més prestigi, que són con-
siderades com de casa. D’a-
questa manera dirigeixen en
el Liceu músics com Joa-
quim Turina o Ataúlfo Ar-
genta i hi canten moltes ve-
gades Francesc Viñas, Hipó-
lito Lázaro, Miguel Fleta,
Victòria dels Àngels, Ataúl-
fo Argenta, Montserrat Ca-
ballé, Jaume Aragall, Pláci-
do Domingo, Josep Carreras
i Alfredo Kraus, que va mo-
rir fa poc, entre molts altres.

CALLAS El 1959 María Ca-
llas ofereix el que seria el seu
únic recital al Liceu.

LA ATLÁNTIDA El 1961
s’estrena amb caràcter mun-
dial La Atlántida, obra pòs-
tuma del compositor Ma-
nuel de Falla.

PAVAROTTI L’any 1963, el
tenor italià interpreta La Tra-
viata en el seu debut al
Liceu.

BALLET La presència cons-
tant de la dansa entre les ac-
tivitats del Liceu aporta l’any
1966 la presència del Lon-
don Festival Ballet, del qual
és una gran estrella la ba-
llarina Margot Fonteyn.

PORTES TANCADES El Li-
ceu mai ha estat aliè als es-
deveniments que es pro-
dueixen al seu voltant i per
tant s’ha vist afectat per
revolucions, vagues o guer-
res que, en més d’una oca-
sió, han obligat a suspen-
dre funcions. L’any 1975
tanca els dies 20, 21 i 22 de
novembre per la mort de
Franco.

CONSORCI Es constitueix
la nova institució que ges-
tionarà el teatre a partir del
1980. Està integrada per la
Generalitat, l’Ajuntament i
la Societat de Propietaris.
Poc temps després s’hi uni-
ran el Ministeri de Cultura
i la Diputació.

CUES Al llarg de la histò-
ria del Liceu han estat mol-
tes les vegades en què els
aficionats han fet cua  per
adquirir localitats, especial-
ment les del famós cinquè
pis, bressol i seient d’in-
nombrables aficionats. El
1989, la reaparició, després
de 17 anys, de Luciano Pa-
varotti provoca una cua que
es forma 24 hores abans
que comenci la venda d’en-
trades.

PROPIETAT PÚBLICA El
1997 la propietat del teatre,
en mans privades durant 160
anys, es converteix en públi-
ca i passa a pertànyer a les
entitats que constitueixen el
Consorci.





Els tècnics

Arquitectes. I. de Solà-Morales, Ll. Dilmé i X. Fabré.
Arquitectes col·laboradors. F. Aymerich, R. Fitó, A. Font, G.

Gili, J. López, A. Obiol, S. Pieras, J. Quintana, E. Serra, P. de Solà-
Morales i A. Valls.

Aparelladors. J. Ardevol, O. Escolà, M. López, V. Moreno,
I. Palmer, F. Peregrina i F.

Estructures. OMA, A. Obiol i Ll. Moya.
Seguretat. F. Labastida
Acústica. Higini Arau
Imatge i so. P. Vila.

Tres arquitectes han dirigit el projecte
Un grup qualificat11

L’aforament

El nombre de localitats del Liceu el situa com el segon amb més
capacitat d’Europa, només superat per l’Òpera La Bastilla. L’or-
dre dels principals és el següent.

París La Bastilla: 2.700 localitats
Gran Teatre del Liceu: 2.318
Salzburg Festpielhaus: 2.177
Teatro Real de Madrid: 1.860
Deutsche Oper de Berlín: 1.840
Covent Garden de Londres: 1.330
La Fenice de Venècia: 1.250

Només París La Bastilla supera el Liceu 
Un dels més grans33

Les superfícies

La superfície útil construïda del nou teatre és de 31.930 metres
quadrats, que es desglossen en els apartats següents:

Sala: 1.869 metres quadrats
Escena: 3.191 metres
Escenari: 363 
Salas en assaig: 1.518
‘Foyers’ i vestíbuls: 4.678
Escales, passadissos i ascensors: 2.107
Camerinos: 1.518
Serveis escena: 1.296

L’escenari en té 363 i la sala 1.869
31.930 metres útils44

Els promotors i constructors

Promotor: Consorci del Gran Teatre del Liceu, integrat pel Mi-
nisteri d’Educació i Cultura, la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Amb la col·la-
boració econòmica del Consell del Mecenatge de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu.

Constructors: Unió Temporal d’Empreses (UTE) Dragados-
OSHSA (estructura i obra civil), UTE Emte-Sulzer-Agelectric (ins-
tal·lacions) i UTE Thyssem Boetiche-Wagner Biró (maquinària
escènica).

Maquinària escènica: Techplan.

S’han creat tres UTE per afrontar l’obra
Units per triomfar22

Dades per a la història
La perfecta conjunció de professionals, empreses i entitats ha convertit una tragèdia en un èxit
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