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Senyors Accionistes: 

De conformitat amb el que s'exposa als articles 18 i 24 dels Estatuts 
vigents, la Junta de Govern de la Societat_ del Gran Teatre del Liceu convoca 
la General Ordinària de senyors Accionistes per donar compte de la seva 
gestió durant l'exercici 1994-1995 que acaba de finir , 

* * * 

ESTAT GENERAL DE COMPTES 

L'Estat General de Comptes tancat el 28 de febrer últim i que segons 
obligació reglamentària ha estat exposat durant cinc dies a Secretaria, pre
senta un saldo favorable en les entitats Banco Central Hispano Ag. 2348, 
Banco de Santander Ag. 0202, lberagentes, i existència en Caixa, de 
25.326.894 pessetes, faltant encara cobrar-ne 5.446.234 per rebuts correspo
nents a diversos conceptes. 

* * * 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 

El dia 31 de maig de 1994 se celebrà la Junta General Ordinària, en la 
qual majoritàriament fou aprovada l'acta de la celebrada el 18 de maig de 
1993, la Memòria i l'Estat de Comptes corresponent a l'últim exercici, i es 
votà una derrama de fins a 9.000.000 de pessetes per a la corresponent 
Quota Anual, facultant la Junta de Govern per a rebaixar-la en la mesura que 
sigui possible una vegada conegudes en profunditat les atípiques dades eco
nòmiques de l'exercici. 

* * * 

La Junta de Govern queda formada, en no cessar cap dels seus mem
bres, pels mateixos senyors que la componen i que són: President, senyor 
Manuel Bertrand i Vergés; Vice-President, senyor Fèlix Ma. Millet i Tusell ; 
Tresorer, senyor Joan Bertrand i Vergés; Vocals, senyora Maria Vilardell i 
Viñas, senyor Francesc de Riba i de Salas, senyor Joan-Antoni Pàmias i Pe
carara; i Secretari, senyor Josep Ma. Coronas i Alonso. El senyor Josep Ma. 
Coronas i Guinart és elegit -per cobrir la vacant produïda pel senyor Miquel 
Lerín i Vilardell a l'any 1992, i falta cobrir la vacant produïda per la de
funció del senyor Pau Duran i Thornberg. 

* * * 

La Junta de Govern, fent ús de les facultats conferides en la General 
Ordinària celebrada el 31 de maig de 1994, disposà "de la derrama de 

· 9.000.000 de pessetes. Aquesta quantitat, però, la Junta de Govern, després 
d'un estudi més rigorós del pressupost, la rebaixà en 1.000.000 de pessetes i 
la fixà definitivament en 8.000.000 de pessetes, les quals, d'acord amb el que 
fou exposat en la referida Assemblea General Ordinària, es destinaren exclu
sivament a atendre les despeses del Personal Permanent de la Societat, les de 
la Seguretat Social, així com les ordinàries de l'entitat. 

* * * 
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TEMPORADA 1994-1995 

La temporada 1994-1995 s'inicià el 24 d'octubre de 1994 i finalitzarà 
el 30 de juny de 1995, havent de programar-se alternativament en els esce
naris del Palau de la Música Catalana, del Teatre Victòria i en el Palau Sant 
Jordi, a causa de l'incendi ocorregut el dia 31 de gener de 1994. 

Per ser prioritària la ràpida i desitjada per tots reconstrucció del Tea
tre, el Consorci s'ha vist obligat a programar una temporada de mínims amb 
un total de 33 representacions. D'aquestes, 8 corresponen al cicle coreogrà
fic, 18 a l'operístic i 6 foren concerts, als quals hem ·de sumar el concert fi
nal del Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas en la seva 32a. edició. 

També foren programades en un principi tres representacions de l'ò
pera CARMEN en el Palau Sant Jordi, que posteriorment i per problemes de 
logística foren cancel.lades. 

Les funcions de Ballet correspongueren a la companyia Ballet Natio
nal de Marseille Roland Petit, que interpretà el ballet "Coppèlia", mentre 
que en les funcions líriques s'interpretaren les òperes "MADAMA BUTTER
FLY", "RIGOLETTO", i en versió de concert "FIDELIO" i "NORMA". 

Finalment, els concerts foren: Concert inaugural, Concert final del 
32è Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas, Un Rèquiem Alemany, 
Concert Wagner i Concert de Montserrat Caballé. 

* * * 

"CONCERT INAUGURAL" 

El dia 24 d'octubre de 1994 s'inaugurà la present temporada 1994-
1995 amb el "CONCERT INAUGURAL", a càrrec de l'ORQUESTRA SIM
FÒNICA i el COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, dirigits per José 
COLLADO i Andrés MASPERO, respectivament. 

A continuació detallem el programa d'aquest concert. 

Amilcare Ponchielli 
(1834-1886) 

Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 

Richard Wagner 
(1813-1883) 
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Programa 

I 

Danza delle ore (La Gioconda, acte III) 

Patria oppressa (cor de Macbeth, acte IV) 
Vedi! le fosche notturno spoglie (Cor de Il Tro
vatore, acte II) 
Preludi de l'acte I (La Traviata) 
Di Madride noi siamo mattadori (La Traviata, 
acte li) 

Preludi de l'acte I (Die Meistersinger von Nürn
berg) 
Freudig begrüssen wir die edle Halle (Tann, 
haus er, acte li) 



Giuseppe Ver di 

Charles Gounod 
(1818-1893) 

Giuseppe Ver di 

BALLET 
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Simfonia (Nabucco) 
Gli arredi festivi (cor de Nabucco, acte I) 
Va pensiero (cor de Nabucco, acte III) 
Simfonia (Ivespri siciliani) 

Vin oú biére (cor de la Kermesse de Faust, acte I) 
Glorie immortelle de nos aieux (cor de soldats de 
Faust, acte III) 

Marxa triomfal (Aida, acte U) 

* * * 

El Ballet National de Marseille Roland Petit ha estat l'única companyia 
coreogràfica que ens ha visitat la present temporada. La seva direcció artíst i
ca és a càrrec de l'inigualable Roland Petit. 

Fa més de vint anys que Roland Petit decidí muntar la seva versió de 
" Coppèlia" desempolsant l'aire campestre del ballet original de Charles 
Nuitter i Saint Leon, inspirat en la narració de Hoffmann Der Sandmann, per 
a crear una deliciosa obra que, encara avui, aconsegueix despertar els més fer
vorosos aplaudiments. 

Roland Petit, en la seva versió, enlluerna amb fragments que posen en 
evidència la seva pulcritud coreogràfica tant en les danses populars com en 
les variacions pròpies, algunes de les quals inclouen bones dosis de mímica. 

La triomfadora fou la ballarina Lucía Lacarra, la jove espanyola que 
demostrà que amb les seves llargues cames i braços, i amb els seus dots artís
tics, pot arribar a ser una gran estrella de la dansa; mentre que Jan Broeckx1 
en el seu paper de Franz quedà una mica a l'ombra de la protagonista, si be 
el ballarí assumí amb dignitat el caràcter del personatge. 

L'Orquestra del Gran Teatre del Liceu fou dirigida pel mestre Xavier 
Rist, i les vuit funcions que d'aquesta obra es representaren ho foren al Tea
tre Victòria. 

* * * 

ÒPERA 

La temporada operística constava de les següents obres: 

"CARMEN" . (Georges Bizet) (3), "MADAMA BUTTERFLY" (Gia
como Puccini) (6), "RIGOLETTO" (Giuseppe Verdi) (6), i en versió de con
cert "FIDELIO" (Ludwig van Beethoven) (3) i "NORMA ' (Vicenzo Belli
ni) (3), havent-se suspès la primera d'elles per problemes de logística. 

Els intèrprets estrangers que hi han intervingut i hi intervindran són 
els següents ; 

Catherine Malfitano, Violeta Urmana, Alessandra Ruffini, Sumi Jo , 
Laura Polverelli, Paata Burchuladze, Joana Borowska, Dolora Zajick, Sharon 
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Sweet, Nicola Martinucci, Giancarlo Boldrini, Peter Dvorsky, Barry Ander
son, Fernando de la Mora, Hildegard Behrens, Jyrki Niskanen, Hans 
Tschammer, Wolfgang Schone i Luigi Roni. 

Referent als intèrprets espanyols han comptat amb la participació de 
Rosa María Ysas, Joan Pons, Stefano Palatchi, Josep Ruiz, Joan Cabera, 
Vicenç Sardinera, Antoni Comas, Joan Tomàs i Xavier Albertí, entre altres. 

Els directors d'orquestra que ocuparen els distints podis orquestrals 
han estat Peter Schneider, Brian Salesky, Giulano Carella i Henry Lewis. 
Mentre que els directors d'escena han estat Joim-Lluís Bozzo per a l'òpera 
"RIGOLETTO" i Marco Arturo Marelli per a "MADAMA BUTTERFLY". 

Una representació de cada òpera fou oferta per Ràdio Catalunya Mú
sica, conjuntament amb Radio Nacional de España. 

* * * 

XXXII CONCURS INTERNACIONAL DE CANT FRANCESC VIÑAS 

El dia 20 de novembre de 1994, a les 18 hores, se celebrà en el Palau 
de la Música la prova final i emeté veredicte el Jurat Internacional. La in
tèrpret russa Larisa Rudakova obtingué el primer premi d'aquesta 32a edició 
en l'apartat de veus femenines, mentre que en el de les masculines el guardó 
fou declarat desert. Segons el veredicte del Jurat Internacional, els segons 
premis han correspost a les veus de Badri Maisuradze (categoria masculina) 
i Rosita Frisani i Khibla Gerzmava (categoria femenina). Finalment, el nord
americà Giorgi Mirostranoff, el japonès Hirohisa Tsuji i la russa Margarita 
Nekrasova obtingueren els tercers premis. Els intèrprets foren acompanyats 
per 1 'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida pel mestre 
Javier Pérez Batista. 

La Societat del Gran Teatre del Liceu, igual com en anteriors edi
cions, oferí el premi a la millor veu wagneriana dotat amb 200.000 pessetes, 
i si bé aquest fou declarat desert, la Junta de Govern decidí oferir la quanti
tat de 100.000 pessetes a la Junta Rectora d'aquest Concurs, perquè fos des
tinada a minorar el dèficit que registra, i tenint en compte que és un dels 
més importants del món i que dóna un notable prestigi a la ciutat de Barce
lona. 

* * * 

"UN RÈQUIEM ALEMANY" 

El dia 1 de febrer d'enguany, a les 21 hores, s'interpretà a la Basílica 
de Santa Maria del Mar UN RÈQUIEM ALEMANY, de Johannes Brahms, 
amb l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, que foren 
dirigits pels mestres Salvador MAS i Andrés MASPERO, respectivament, i 
actuant-hi com a solistes MECHTHILD GESSENDORF, soprano, i ALAN 
TITUS, baríton. 

L'obra és, en si mateixa, un dels grans monuments de la música re
ligiosa alemanya de factura luterana, possiblement la més gran, en aquest 
sentit, després de tota la música de Johann Sebastian Bach. 
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Salvador Mas realitzà una direcció sòbria, molt adequada i intel.ligent, 
que tenia en compte 1 'exigència de l'obra, el material de què disposava i el 
lloc on es trobava. Frenà hàbilment la dinàmica i els tempi (la peça li durà 
deu minuts més que les versions discogràfiques estàndard) perquè s'escoltés 
millor. 

Resumint, fou un bon concert. Aquest és el balanç absolut. El rela
tiu, el que contempla 1 'esforç realitzat enmig de circumstàncies atziagues, 11a 
de ser més entusiasta: els artistes del Liceu mostraren arn b aquest RE
QUIEM la seva voluntat de sobreviure. 

* * * 

"CONCERT WAGNER" 

Els dies 19 i 20 de març se celebrà en el Palau de la Música Catalana 
el CONCERT WAGNER, amb fragments de "Lohengrin", "El capvespre dels 
déus", "La Valquíria", "Tannhaüser" i "Tristany i !solda", de Richard 
WAGNER, actuant com a solista la soprano Waltraud Meier, amb l'Orquestra 
Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, que foren dirigits pels mestres 
Sílvia VAR VISO i Andrés MASPERO, respectivament. 

El concert atragué un públic nombrós i delerós de Wagner
3 

que aplaudí 
amb entusiasme, especialment davant la magnífica interpretada de la so
prano Waltraud Meier, la qual a més de cantar la peça de la seva homònima 
valquíria, i la de Sieglinde, coronà la seva actuació amb una impressionant 
"mort d'Isolda". 

Pel que fa a 1 'orquestra, la labor del mestre V arviso fou sens dubte 
competent i eficaç; i el cor portà una part important del pes del concert, 
en el qual tots els seus intèrprets estigueren a l'altura a què ens tenen acos
tumats. 

* * * 

"RICCARDO MUTI I L'ORQUESTRA DE L'SCALA DE MILÀ" 

L'Orquestra de 1 'Scala de Milà i el seu director musical, Riccardo 
Muti, han volgut sumar-se a la commemoració del primer aniversari de l'in
cendi que destruí el Liceu. 

Per tant, el passat dia 13 de febrer de 1995 se celebrà en un marc 
molt poc habitual per a la música clàssica, el Palau de Congressos de Barce
lona, un concert amb la inçlusió de dues famoses obres del gran repertori 
simfònic, la SIMFONIA NUM. 7, de Beethoven, i QUADRES D'UNA EX
POSICIÓ, de Mussorgski, a càrrec de l'orquestra d'un dels més cèlebres 
teatres d'òpera del món, l'Scala de Milà, amb el seu prestigiós director, 
Riccardo Muti. 

La idea d'aquest concert partí de la Fundació Grup Set, asso
ciació d'empresaris que promou iniciatives de la societat civil, i ha tin
gut el suport de Liceu '97, agrupació de 32 entitats cíviques, entre 
les quals hi ha la nostra Societat, que secunden la reconstrucció del 
Teatre. 
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Els patrocinadors de l'esdeveniment han estat l'empresa Winterthur, 
que aportà 12 milions de pessetes, la regió de la Llombardia, que sufragà to
tes les despeses de desplaçament i allotjament dels 135 professors que for
men la Filharmònica de l'S cala de Milà, i la Fira de Barcelona, que aportà el 
Palau de Con~ressos i el personal pertinent. El patrocini d'aquestes tres en
titats permete que tot el que es recaptà per la venda d'entrades per al con
cert -entre 15 i 17 milions de pessetes, segons càlculs dels organitzadors
fos destinat a ajudar a la reconstrucció del Liceu. 

Les negociacions amb Riccardo Muti per .a la celebració d'aquest con
cert foren realitzades per la cònsol general d'Itàlia a Barcelona, Elisabetta 
Kelescian, la qual afirmà que "la destrucció del Liceu creà també commoció 
a Itàlia, on sabem molt bé que un teatre d'òpera és part de l'ànima d'una 
ciutat". Des d'aquestes línies, doncs, agraïm vivament l'entusiasme i el su
port de la senyora Kelescian per a portar a bon fi aquest important esdeve
niment. 

Hem de remarcar que l'acte fou realçat per l'assistència personal de 
S.M. la Reina d'Espanya, la Infanta Cristina de Borbó, el President de la Ge
neralitat Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, l'Alcalde de Barcelona Excel
lentíssim Senyor Pasqual Maragall, i moaes altres personalitats de la vida 
política i social de Catalunya. 

* * * 
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VISITA DE LES AUTORITATS AL GRAN TEATRE DEL LICEU 
1 de febrer de 1994 



ACTE DE FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ ATORGADA PER LA "SOCIEDAD DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO" 
A FAVOR DEL "CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU" 

Saló dels Miralls - Gran Teatre del Liceu - 5 de setembre de 1994 



RECONSTRUCCIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Un cop constatat que l'incendi del Liceu representà una gran desgràcia 
en els ordres social, arquitectònico-artístic i patrimonial, però especialment 
en el cultural perquè el Liceu era el símbol de la capitalitat operística d'Es
panya, s'ha constatat també al llarg dels últims mesos per part de tots els 
sectors implicats l'absoluta necessitat de procedir a la ràpida reconstrucció 
del Teatre. 

La voluntat general (Administració, societat civil, ciutadania , etc .) 
pensa que la reconstrucció s'ha de fer amb esperit de continuïtat però també 
de reforma i millora, i que el lloc ha de ser la Rambla perquè una institució 
com aquesta no és tan sols el seu contingut sinó tambe la seva referència en 
l'estructura urbana. 

La reconstrucció ha de respectar la tradició d'un teatre d'òpera a la 
italiana, però ha de tenir present també molts elements de millora incorpo
rant les formes més modernes pel que fa a les necessitats d'espai i de tecno
logia pròpies d'un teatre que pretén continuar estant entre l'elit dels teatres 
mundials. 

Com a mostra que aquesta voluntat general de tenir el Liceu com més 
aviat millor s'ha entès com un assumpte prioritari per tots aquells sectors 
que estan implicats en la història liceista així com en la seva gestió resse
nyem a continuació les fites més importants aconseguides fins avui des d'a
quella malaurada data del 31 de gener de 1994. 

1.- CONVENIS INSTITUCIONALS 

En ordre a garantir la reconstrucció i el funcionament present i futur 
del Gran Teatre del Liceu, durant l'any 1994 s'han assolit els acords que ho 
fan possible. 

Després d'un dificultós procés negociador entre el Consorci del Gran 
Teatre del Liceu i la Societat del Gran Teatre del Liceu, en l'Assemblea ce
lebrada el 7 d'abril els accionistes d'aquesta acordaren per majoria (356 
vots a favor, 180 vots en contra, 12 vots nuls i 29 abstencions) cedir el solar 
on s'ubicava el Teatre així com l'import de la pòlissa d'assegurances, en bé 
d'una prompta reconstrucció del Teatre. 

Aquests acords foren impugnats judicialment per un grup d'accionis
tes d'entre els que s'hi oposaren. 

El Patronat del Consorci del Gran Teatre del Liceu, en sessió celebra
da el dia 6 de juny, acceptà la cessió al seu favor de la titularitat del Teatre, 
i es comprometé a reconstruir-lo de manera similar a la que existia, amb les 
modificacions derivades de les exigències legals, i amb tècniques actuals. 
Aquesta cessió s'acomplí oficialment el 5 de setembre de 1994 a través d'un 
important i emotiu acte celebrat en el Saló dels Miralls. 

En la mateixa sessió del Patronat, s'aprovà la modificació dels Estatuts 
del Consorci del Gran Teatre del Liceu, recollint-s'hi tots els suggeriments 
efectuats per les Administracions Consorciades. Els trets més rellevants són 
els següents: 

• La incorporació de la reconstrucció del Teatre com a nova finalitat 
assumida pel Consorci. 

• La separació de la Societat del Gran Teatre del Liceu. 
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• La submissió expressa del Consorci a la normativa de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 

• La determinació, per conveni complementari, de la contribució econò
mica de les respectives Administracions Públiques a la reconstrucció 
del Teatre i del règim d'acords relatius a l'esmentada reconstrucció. 

En aquest conveni complementari s'especifica clarament que la resta 
de fons necessaris per a la reconstrucció del Teatre després d'esgotar-se les 
aportacions ordinàries de les Administracions consorciades així com les 
aportacions privades (assegurança, consell de mecenatge, etc.) seran a càrrec 
de les Administracions Públiques consorciades en proporció d'un 33,33 per 
cent el Ministeri de Cultura, un 33,33 per cent la Generalitat de Catalunya, 
i el terç restant entre l'Ajuntament de Barcelona (22,22 per cent) i la Di
putació de Barcelona (11,11 per cent). 

' ' 
2.- LA TRAMITACIO DE L'EXPROPIACIO 

L'incendi del Teatre el dia 31 de gener de 1994 determinà la neces
sitat d'iniciar formalment l'execució del Pla Especial i d'obtenir i deixar ex
pedites amb urgència les finques situades al carrer Unió i al carrer Sant Pau, 
per tal de disposar dels terrenys necessaris per a desembarassar de runes el 
Teatre i efectuar els treballs d'apuntalament necessaris. 

En els darrers tres anys s'havien realitzat adquisicions de finques de 
propietat vertical i permutes amb propietaris-ocupants de forma voluntària, 
cosa que havia permès obtenir una part significativa de l'àmbit total del Pla 
Especial. La decisió del Patronat Q.el Consorci de completar les adquisicions 
fins a obtenir la totalitat de l'àmbit obligava, doncs, a iniciar formalment els 
tràmits expropiatoris per tal de garantir-ne al100 per cent la seva obtenció. 

En data de 3 de febrer de 1994 el Consorci sol.licità del Tinent d'Al
calde Regidor de l'Àmbit d'Urbanisme de l'Ajuntament que acordés l'inici 
de les actuacions expropiatòries, tot proposant-li que s'establís com a sis
tema d'expropiació el de taxació conjunta, exceptuant les finques dels car
rers Unió i Sant Pau per a les quals es proposava tramitar-ne l'expropiació 
pel sistema d'urgència. 

En aquests moments, l'adquisició per part del Consorci del Gran Tea
tre del Liceu de la propietat de les finques afectades pel Pla Especial en els 
carrers Unió i Sant Pau les abasta totes, i l'extinció dels drets arrendaticis 
d'aquest àmbit s'ha assolit en la seva totalitat de mutu acord, havent-se pro
curat en tot moment el reallotjament dels afectats a pesar de la dificultat 
de trobar emplaçaments en el mateix barri. 

Aquesta actuació ha suposat traslladar 21 habitatges i 13 activitats. 

La resta de les finques urbanes afectades pel Pla Especial són les que 
donen façana a la Rambla i els comerços existents a 1 'entrada del carrer 
Sant Pau. Això significa que cal expropiar 9 habitatges (1 de propietat i 
8 d'arrendament), 8 locals com~rcials, un hotel i 3 pisos ocupats per des
patxos. 

L'expropiació d'aquestes finques, per tal com no era necessari el seu 
enderroc immediat, es va optar per tramitar-la pel procediment de taxació 
conjunta que es va iniciar per acord de la Junta de Govern del Consorci de 
data 7 de novembre de 1994, una vegada finalitzat el tràmit de l'expropia
ció de les finques més urgents. Les valoracions del Projecte de Taxació 
Conjunta sotmès a informació pública en aquests moments, tot i utilitzar. 
mètodes de càlcul diferents, valora els béns i drets afectats en concordança 
amb els valors que actualment fixa el Jurat Provincial d'Expropiació en ca
sos similars. 
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1. 

Aquesta tramitació no impedeix que , entretant, es vagin establint els 
acords voluntaris de manera que, a la finalització del procediment expropia
tori, únicament calgui procedir a l' ocupació en aquells casos que no hagin 
estat objecte de mutu acord. 

3.- DESENRUNAMENT I CONSOLIDACIÓ DE LES RUNES DEL 
GRAN TEATRE DEL LICEU 

Immediatament després de l'incendi s'iniciaren les obres de retirada 
de runes, la demolició d'elements inestables i la consolidació de les restes 
del Teatre. 

Aquestes tasques varen ésser efectuades amb extrema cura per recu
perar el màxim d'elements sensibles o útils com a mostra per a la futura re
construcció. Aquests elements van ser traslladats a les naus que el Consorci 
té a El Bruc. 

Tots els treballs van ser dirigits per l'equip del despatx d'arquitectura 
del Sr. Ignasi de Solà-Morales. 

4.- APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ 

En la reunió del Plenari de la Junta de Govern del Consorci del pas
sat dia 7 de novembre de 1994 es va presentar i aprovar l'avantprojecte de 
reconstrucció, així com el pressupost d'inversió per als anys 1995, 1996 i 
1997. 

5.- OBRES D'ENDERROCAMENT 

S'han iniciat ja les obres d'enderrocament dels murs de rere escena i 
del costat jardí, dels cossos de camerinos, de les escales de l'escenari del 
Teatre, i de les finques dels carrers Sant Pau núms. 5 i 7, Unió núms. 4, 6 i 
8, i Rambla núm. 51. 

El dia 4 de novembre acabà la licitació de les obres, amb un pressu
post de sortida de 63,7 Mpts. Foren 12 les empreses constructores que pre
sentaven oferta i el 16 de novembre s'adjudicarà el concurs a Unió Tempo
ral d'Empreses formada per COMSA, S.A. i F. Closa Alegret, S.A., per un 
import de 57,5 Mpts. 

Les obres s'iniciaren el 28 de novembre, amb una previsió de durada 
de 3 mesos. 

Les obres es realitzen amb la màxima cura per minimitzar l'impacte 
amb els veïns, i no s'ha plantejat fins ara cap problema important. 

El 31 de desembre s'havia enderrocat ja un 30 per cent de la finca 
núm. 8 del carrer Unió, un 70 per cent de la núm. 6 del mateix carrer i un 
15 per cent de la finca núm. 7 del carrer Sant Pau. 

6.- FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU 

Un altre fet transcendent gue ha cristal.litzat durant l'any 1994, ha 
estat la constitució de la Fundacio del Gran Teatre del Liceu, integrada per 
les Administracions Públiques: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Ministeri de Cultura, Diputació de Barcelona, i per la Societat 
del Gran Teatre del Liceu. 

15 



Entre les finalitats de la Fundació cal destacar: 

• L'organització de les Temporades estables un cop reconstruït el 
Teatre. 

• La contribució a la reconstrucció del Teatre. 

• La participació de la Societat en general en les seves finalitats, a través 
de la Societat del Gran Teatre del Liceu i del Consell de Mecenatge 
que estarà format per aquelles persones o entitats vinculades amb el 
Teatre pel seu compromís estable de co1.laboració econòmica en la 
reconstrucció o en el patrocini de les activitats dé la Fundació. 

Els membres de la nostra Societat que formen part del Patronat de 
la Fundació són: D. Manuel Bertrand i Vergés, D. Fèlix Ma. Millet i Tusell, 
D. Josep Ma. Coronas i Alonso i la Sra. Maria Vilardell i Viñas, sent alhora 
els dos primers vocals de la Comissió Executiva. 

Tots aquests acords es formalitzaren en un solemne acte celebrat el 
dia 5 de setembre en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu. A partir 
d'aquest dia la direcció del Consorci inicià les negociacions amb les empreses 
i entitats més importants del país a fi de recaptar fons per a la reconstrucció 
del Teatre. 

En aquests moments s'ha aconseguit ja un total de 31 empreses, que 
s'han constituït en el Consell de Mecenatge de la Fundació del Gran Teatre 
del Liceu, les quals faran durant l'any 1995 una aportació de 20 milions de 
pessetes. 

Les empreses que formen aquest Consell de Mecenatge són les se-
güents: · 
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1. AUTOPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA (ACESA) 
2. ARGENTARIA 
3. BANC SABADELL 
4. BANCA CATALANA-BBV 
5. BANCO DE SANT ANDER 
6. BANESTO . 
7. BASSAT, OGILVY I MATHER 
8. BORSA DE BARCELONA 
9. CAIXA DE CATALUNYA 

10. CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 
"LA CAIXA" 

11. CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
BARCELONA 

12. CENTRAL HISPANO 
13. CERCLE DEL LICEU 
14. CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 
15. CONSORCI DE TURISME DE CATALUNYA 
16. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ 
17. DANONE, S.A. 
18. DEUTSCHE BANK 
19. EL CORTE INGLÉS 
20. ERKIMIA, S.A. 
21. FREIXENET 
22. FORD ESPAÑA, S.A. 
23. GAS NATURAL 
24. GRUPO ENDESA 
25. PHILIPS , 
26. RADIO TELEVISION ESPAÑOLA 



27. SOCIEDAD DE TELEVISIÓN ÇANAL PLUS, S.A. 
28. SOCIETAT GENERAL D'AlGUES DE BARCELONA 
29: SOCIED¡\D GENERAL DE AUTORES (SGAE) 
30. TELEFONICA DE ESP .AÑA, S.A. 
31. WINTERTHUR, SOCIEDAD SUIZA DE SEGUROS 

* * * 
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PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Quan els membres de l'actual Junta de Govern prengueren possessió 
çiels seus càrrecs l'any 1980, el Gran Teatre del Liceu estava assegurat en la 
irrisòria xifra de 100.000.000 de pessetes, que comportava el pagament 
d'una prima d'l.OOO.OOO de pessetes. 

D;:tvant aquesta anòmala situació, la Junta de Govern anà augmentant 
de forma progressiva el capital assegurat fins a la xifra de 2.000.000.000 de 
pessetes, quantitat que comportà el pagament anual per part de la Societat 
d'una prima de 3.000.000 de pessetes. 

Aquesta pòlissa, contractada per la Societat del Gran Teatre del Liceu 
com a Prenedora i Assegurada, era del Ram de Multirisc Industrial, compre
nia l'edifici i el contingut del Teatre, i fou concertada, a través de l'agent 
senyor Ricard Cabot, amb ROYAL INSURANCE ESPAÑA, S.A. 

Com és sabut, el 31 de gener de 1994 es produí un incendi a l'edifici 
assegurat, que constituí un sinistre que era cobert per la pòlissa de referència. 

La Junta de Govern nomenà en data 3 de febrer de 1994 com a perit 
el senyor Rafael Calzado de Castro, i l'Asseguradora nomenà també com a 
perit el 31 de gener de 1994 el senyor Jordi Teixidó i Erugués, perquè con
juntament procedissin a la realització dels treballs que estableix l'Art. 38 de 
la Llei 50/1980 sobre contractes d'assegurança. Aquests dos senyors accep
taren per escrit els seus nomenaments i procediren, previ un ardu i difícil 
treball, a emetre Acta de Peritació amb conformitat en data 25 d'abril de 
1995, i el mateix dia notificaven el resultat de les seves investigacions al 
Prenedor-Assegurat i a l'Asseguradora. · 

Dita acta especifica que la quantitat líquida d'indemnització a càrrec 
de l'Asseguradora i a favor de la Societat del Gran Teatre del Liceu, fixada 
de comú acord pels dos perits, puja a 1.969.981.640 pessetes, de les quals 
600.000.000 es feren efectives en concepte de "quantitat mínima coneguda" 
el dia 11 de març de 1994, i la resta, és a dir 1.369.981.640 pessetes, s'han 
fet efectives per part de ROY AL INSURANCE a la nostra Societat el 28 d'a
bril de 1995. 

La primera quantitat, un cop deduïdes les despeses legals i jurídiques 
ocasionades per a la consecució d'aquesta suma, fou lliurada al Consorci el 
15 de setembre de 1994, i la resta, deduïdes també les despeses generades 
pel mateix concepte, serà cedida al mateix organisme i personalment al seu 
President, Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, en un acte a celebrar en el 
Palau de la Generalitat. 

Aquestes cessions es fan com a conseqüència dels acords presos en 
l'Assemblea de la nostra Societat celebrada el 7 d'abril de 1994, en la qual de 
forma majoritària s'acordà cedir la quantitat a percebre per la pòlissa d'asse
gurança a l'organisme encarregat de la reconstrucció del Gran Teatre del 
Liceu, sempre que la invertís per al fi tan desitjat. 

Des d'aquestes línies manifestem el nostre profund agraïment a l 'e
quip de professionals col.laboradors de la Societat encarregats de la defensa 
de la pòlissa, senyor Ricard Cabot, senyor Rafael Calzado i senyor Francisco 
Sanchez Jurado, aquest últim en la vessant jurídica, per l'alt grau de profes
sionalitat i eficàcia mostrats en tot moment per a la consecució del fi que es 
persegUia i que pràcticament s'ha aconseguit en la seva totalitat, que no és 
altre que el cobrament del100 per cent de la quantitat indemnitzatòria. 
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També volem agrair a la companyia ROYAL INSURANCE la seva efi
caç col.laboració en fer front a les seves obligacions en el menor temps pos
sible. 

* * * 

NECROLÒGIQUES 

Amb profund sentiment hem de fer saber la mort del nostre estimat 
company de Junta senyor Pau Duran i Thornberg, Vocal Comptador d'a
questa Societat. Com a membre que era, Pau Duran, home afable i concilia
dor, exercí durant els des mesos següents a l'incendi del Liceu un important 
paper en la negociació entre els titulars del Teatre i el Consorci. Lamentem 
que la seva mort ens hagi privat de tan valuosa cooperació . 

També ens dol la desaparició del senyor Rafael Rifà i Puget, que 
durant dotze anys fou membre de la Junta de Govern de la nostra Societat, 
prestant a l'entitat la seva valuosa i desinteressada col.laboració . 

Així mateix, lamentem profundament la defunció dels nostres conso
cis senyor Ezequiel Piera i Gonzalez, senyor Enric Brotons i Bernadas i se
nyor Valentí Cailà i Amigó, la desaparició dels quals representa una gran 
pèrdua per al cos social de la nostra Societat. 

* * * 

Per disposició estatutària, en finalitzar l'exercici present els correspon 
cessar als senyors : President, Manuel Bertrand i Vergés; vocals, Maria Vilar
deli i Viñas, Fèlix Ma. Millet i Tusell i Josep Coronas i Guinart; i cal cobrir 
la vacant produïda pel senyor Pau Duran i Thornberg l'any 1994. 

* * * 

La Junta de Govern té l'honor de proposar a la Junta de Senyors Ac
cionistes l'aprovació dels punts següents: 

a) Lectura i-aprovació, si s'escau, de l'acta de la Junta General Ordinà
ria celebrada el 31 de maig de 1994. 

b) Aprovació, si s'escau, de la Memòria i de l'Estat General de Comp
tes corresponent a l'últim exercici, i aprovació, si s'escau, de la gestió social 
de la Junta de Govern. 

e) Informe del President. 

d) Acordar una derrama de fins a 8.000.000 de pessetes per atendre 
les despeses socials. 
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e) Provisió estatutària dels següents càrrecs: President, Vice-President 
i tres Vocals. 

f) Tom obert d'intervencions. 

Barcelona, 12 de maig de 1995 

El President, , 
MANUELBERTRANDIVERGES 

El Vice-President 
FÈLIX Ma. MILLET I TUSELL 

El Tresorer 
JOAN BERTRAND I VERGÉS 

El Comptador 
JOSEP Ma. CORONAS I GUINART 

Vocals 
MARIA VILARDELL I VIÑAS FRANCESC DE RIBA I DE SALAS 
JOAN A. PÀMIAS I PECORARA 

El Secretari 
JOSEP Ma. CORONAS I ALONSO 
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ESTAT DE COMPTES DE L'EXERCICI 
d'1 MARÇ 1994 a 28 FEBRER 1995 

INGRESSOS 

Expropiació casa Rambla ............................ . 
Indemnització incendi ............................... . 
Rebuts temporada anterior: tom obligatori 93-94 ......... . 
Rebuts temporada anterior: toms addicionals 93-94 ....... . 
Rebuts d'exercicis anteriors (Societat) Quota 93-94 ........ . 
Altres funcions i representacions (temporades anteriors) 93-94. 
Rebuts exercici actual: quota anual 94-95 ...... ... ....... . 

funcions temporada 94-95 T.O .................... . 
Funcions toms addicionals 94-95 ...................... . 
Altres funcions i representacions, i venda anticipada 94-95 ... . 
Lloguers ......................................... . 
Interessos . . . . . . . . . ............................... . 
Diversos .......................................... . 
De Consorci, per a devolució torn obligat 1993-1994 ....... . 
De Consorci, per a devolució tom addicional1993-1994 .... . 

Saldo en Caixa i Bancs a 1-3-94 .. . ..................... . 

Rebuts pendents de cobrament ........................ . 

DESPESES 

Aportació a la Fundació ............................. . 
A Consorci: indemnització incendi ..................... . 
Consorci: d'exercicis anteriors 93-94 V .A. i funcs. com pl. ... . 

pagament devolucions 1993-1994 ................. . 
funcions temporada 1994-1995 T.O ................ . 
toms addicionals 1994-1995 ..................... . 
altres funcions i representacions 1994-1995 ......... . 

Devolució torn obligatori 1993-1994 ................... . 
Devolució tom addicional1993-1994 ................... . 
Diferències localitats 93-94 T.O. i 25 per cent dte .......... . 
Personal: Indemnització quitança ...................... . 
Personal: sous (inclou personal eventual) ................ . 

assegurances socials ............................ . 
Donatius, premis ................................... . 
Despeses Casa Rambla ........................ . ...... . 
Despeses generals: secretaria i oficina ............. . ..... . 

despeses menors .............................. . 
auditoria i treb. professionals .................... . 
impr~~ta .................................... . 
bancaries .................................... . 
telèfon ..... ................................. . 
despeses de representació ....................... . 
diversos, imprevistos i incendi .................... . 

Despeses especials incendi (càrrec Consorci) .............. . 

Saldo en Caixa i Bancs a 28-2-95 ....................... . 

Pendent de pagament ............................... . 
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50.000.000 
600.000.000 

4.557.044 
9.981.850 

146.535 
6.219.900 
6.623.751 

14.795.575 
19.640.500 

4.800.200 
819.343 

21.904.894 
345.585 

22.762.375 
28.802.575 

791.400.127 
27.867.559 

819.267.686 
5.446.234 

50.000.000 
566.500.000 
10.253.250 
51.564.950 
13.989.500 
17.277.402 

758.678 
22.725.975 
28.838.975 

1.768.535 
2.622.685 
9.519.359 
2.395.496 

427.000 
662.524 
867.758 
172.465 
370.582 
380.109 

40.962 
224.259 
506.328 
403.872 

11.670.128 
793.940.792 

25.326.894 
819.267.686 

20.289.834 



INDEMNITZACIÓ INCENDI 

La quantitat cobrada a compte en concepte d'indemnització per l'in
cendi s'ha justificat al Consorci de la següent forma: 

Cobrat a compte 
1'11-3-94 .. .. ..... ............. . 

Pagat a Consorci 
el 26-9-94 ..................... . 

Pagament per compte de 
Consorci, despeses especials 
incendi .. .... . ........... . .... . 

Lloguers pendents de 
cobrament a Consorci ............ . 

Càrrec a Consorci devolucions 
pagades per cancel.lació 
representacions ................. . 

Compensació deute Consorci 
de temporades anteriors .......... . 

600.000.000 

(566.500.000) 

(11.670.128) 

(923.232) 

(51.564.950) 

30.658.310 

o 
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DESGLOSSAMENT DE REBUTS PENDENTS DE 
COBRAMENT I PAGAMENT 

Rebuts pendents de cobrament: 

Temporada 1994-1995: torn obligatori 
Temporada 1994-1995: torn addicional 
Funcs. compl. 1994-1995 
Quota anual1994-1995 
Funcs. compl. 1993-1994 
Temporada 1993-1994: torn obligatori 
Temporada 1993-1994: torn addicional 
Quota anual1993-1994 
Funcs. compl. 1992-1993 
Funcs. compl. 1991-1992 
Quota anual1991-1992 

Rebuts pendents de pagament: 

Dipòsit lloguers casa Rambla 
Temporada 1994-1995: torn obligatori 
Temporada 1994-1995: torn addicional 
Venda anticipada i fora abonament 
1994-1995 
Consorci -Diversos-

Altres : 

Retencions I.R.P.F. 
Assegurances Socials 

356.200'--
1.827:200'-

443.200'-
1.376.379'-

81.600'-
507.475'-

75.800'--
225.645'-
110.200'--
349.200'-

93.335'-

206.000'-
1.162.275'-
4.343.000'-

4.475.522'--
217.370'--

460.901 ' --
241.772'-
446.994'--

8.000.000'--

5.446.234'--

Part prop. pa~ues extra personal 
Indemnitzacio baixa laboral 
Altres entitats 736.000'- 20.289.834'-
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PRESSUPOST 1995-1996 

DESPESES 

Personal permanent ................................ . 
Assegurances Socials ............................... . 
Liquidació Administrador .... . .. . ................... . 
I.R.P.F ..... ..................................... . 
Despeses Oficina-Secretaria ...... . ....... ............ . 
Despeses menors .................................. . 
Donatius i premis ................................. . 
Impremta ..... ..... ............... ........... ... . 
Bancs comissions ....................... . .......... . 
Telèfon ............. . .......................... . . 
Auditoria i treballs prof. ext .......................... . 
Despeses de representació ........................... . 
Diversos i imprevistos ... ..... ...... ..... ....... . ... . 

INGRESSOS 

Tresoreria Societat ................... . ............ . 
Indemnització traspassos propietat .................... . 
Rebuts derrames endarrerides . . ...................... . 
Interessos Bancs . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Quota anual1995-1996 ........ ........... ......... . . 

4.437 .134'--
1.412.187'--
8.000.000 '-

194.467 ' --
500.000 '--
180.000'-
500.000 '-
300.000'--

25.000 '-
200.000 ' -
500.000 '-
200.000'-

1.151.212'--

17 .600.000 '-

8.000.000' -
100.000'--
500.000'-

1.000.000'--
8.000.000'--

17 .600.000'--
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DESPESES ESPECIALS INCENDI 31.01.94 

REINTEGRATS PEL CONSORCI 

BIT- Publicitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232.628'-

Joan ARDEVOL- Arquitecte-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.500'--

PROCURADORIA Ranera Cahis, S.C. (Plets).. . . . . . . . . . . 2.000.000'--

Antoni Ma. MORRAL- Advocat - (Prov. fons) . . . . . . . . . 500.000'--

SANCHEZ & MEYA- Advocat- (Prov. fons).. . . . . . . . . . 3.500.000'-

Rafael CALZADO- Perit Assegurances- (Prov. fons).. . . . 3.000.000'-

Honoraris Administrativa Societat.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.000'--

TOTAL PESSETES s.e.o o. . . . . . . . . . . . . . 11.670.128'-
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INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 
(NÚMERO SIS-CENTS SEIXANTA) 

A la Junta de Govern de la SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU: 

1. Hem auditat els comptes anuals de la SOCIETAT DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU, que comprenen el Balanç de Situació al 28 de febrer 
de 1995 i l'Estat de Comptes corresponents a l'exercici tancat en dita data. 
La formulació de tota aquesta documentació comptable és responsabilitat 
de la Junta de Govern de la SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. 
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els citats comptes 
anuals en conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d 'au
ditoria generalment acceptades, que requereixen l'examen, mitjançant la rea
lització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals 
i l'avaluació de la seva presentació, dels principis comptables aplicats i de 
les estimacions realitzades. 

2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l 'exercici tancat el 
28 de febrer de 1995 que s'adjunten, expressen, en tots els seus aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la 
SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU el 28 de febrer de 1995, 
així com del resultat de les operacions durant l'exercici que va d'1 de març 
de 1994 a 28 de febrer de 1995, i contenen la informació necessària i sufi
cient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb 
principis i normes comptables generalment acceptats per a entitats de la 
seva naturalesa, que mantenen uniformitat amb els aplicats en l'exercici 
anterior. 

Barcelona, 10 d'abril de 1995 

FORNES, SALAS Y CIA. 
Auditors-Censors Jurats de Comptes Associats, S.R.C. 
UN SOCI: MANUEL SALAS RIOS 
Auditor-Censor Jurat de Comptes 
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