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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 1995-1996 que acaba de finir. 

* * * 

ESTAT GENERAL DE COMPTES 

L'Estat General de Comptes tancat el 29 de febrer últim i que segons 
obligació reglamentària ha estat exposat durant cinc dies a Secretaria, presenta 
un saldo favorable en les entitats Banco Central Hispano Ag. 4213, Banco de 
Santander Ag. 0202, Iberagentes i existència en Caixa de 77.745.537 pesse
tes, faltant encara cobrar-ne 7.361. 783 per rebuts corresponents a diversos 
conceptes. 

* * * 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 

El dia 30 de maig de 1995 se celebrà la Junta General Ordinària en la 
qual majoritàriament fou aprovada 1 'acta de la celebrada el 31 de maig de 
1994, la Memòria i l'Estat de Comptes corresponents a l'últim exercici, i es 
votà una derrama de 8.000.000 de pessetes per a la corresponent Quota 
Anual. 

* * * 

La Junta de Govern queda formada, després de ser sotmesa a votació la 
reelecció dels càrrecs de President, Vicepresident i tres vocals als quals cor
responia cessar estatutàriament, pels següents senyors: President: senyor 
Manuel Bertrand i Vergés (reelegit); Vicepresident: senyor Fèlix M. Millet i 
Tusell (reelegit); Comptador: senyor Josep M. Coronas i Guinart (reelegit); 
Tresorer: senyor Joan Bertrand i Vergés; Secretari: senyor Josep M. Coronas 
i Alonso; Vocal: senyora Maria Vilardell i Viñas (reelegida); Vocal: senyor 
Josep M. Antràs i Badia (reelegit); Vocal: senyor Joan-Antoni Pàmias i Peco
rara; Vocal: senyor Francesc de Riba i de Salas. 

El senyor Josep M. Antràs fou elegit per cobrir la vacant per defunció 
del senyor Pau Duran. 

* * * 
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TEMPORADA 1995-1996 

Després de l'incendi que destruí el Gran Teatre del Liceu, es programa 
per segon any consecutiu una temporada de transició amb l'objectiu de no 
perdre l'activitat artística, si bé amb moltes limitacions, tant d'espais físics per 
a les representacions com per la regulació d'ocupació de cinc mesos que afec
ta a tots els col.lectius del Teatre. 

La Temporada, que s'inaugurà el 21 de gener i que finalitzarà el 30 de 
juny, consta d'un total de 36 funcions, de "les quals 4 corresponen a concerts 
lírics, 6 al cicle coreogràfic i les 26 restants al cicle operístic. 

1) CONCERTS 

A més de la tradicional sessió final del Concurs de cant 'Francesc 
Viñas", completen la programació d'aquest capítol tres concerts amb intèr
prets de reconeguda solvència mundial com són Edita Gruberova i Josep Bros, 
Anna Tomowa-Sintow i Cheryl Studer, tots ells acompanyats per l'orquestra 
titular del Teatre. 

2) BALLET 

Per cobrir la tradicional cita anual coreogràfica, ens visita aquesta tem
porada el Ballet del Teatre Mussorgski de Sant Petersburg, els components del 
qual interpretaran una adaptació de "TIRANT LO BLANC", versió coreogrà
fica de la noveLla de Joanot Martorell, estrenada el 8 d'agost de 1994 a la ciu
tat de Sant Petersburg. 

Els seus màxims responsables són la pianista i compositora catalana 
Leonora Milà, autora de la partitura, i el solista de la companyia del Teatre 
Mussorgski, Yuri Petujov, artífex de la coreografia i intèrpret del paper de 
"Tirant". 

3) ÒPERA 

L'escàs nombre de sales adequades a la ciutat, la dificultat de disposar
ne, la regulació d'ocupació dels col.lectius del Liceu i les limitacions pressu
postàries imposades per la prioritària reconstrucció del Teatre, obliguen un 
any més a alternar òperes en versió de concert amb els espectacles escenificats 
que sens dubte és l'única forma satisfactòria de programar una òpera. 

Per a la temporada present s'ha programat un títol escenificat més que a 
la temporada precedent. 

Pel que fa a òperes en versió de concert tindrem l'oportunitat d'assistir 
a les representacions de " TRISTAN UND !SOLDE" de R . Wagner (3) , títol 
emblemàtic del gran repertori operístic, així com a l'òpera mozartiana "MI
TRIDATE RE DI PONTO" (3) que incomprensiblement no s'ha representat 
mai a la nostra ciutat. 

Finalment, dintre d'aquest capítol d'òpera concertant, hem tingut el 
privilegi d'assistir a un títol tan poc habitual (no s'havia tornat a programar al 
nostre Teatre des de la data de la seva estrena que curiosament coincideix amb 
la de la inauguració del Liceu el 1847) com musicalment fascinant, com és la 
juvenil òpera verdiana "GIOVANNA D'ARCO" (3). 
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A l'apartat d'òpera escenificada, hem de destacar un títol de gran reper
tori que malgrat la seva popularitat ha restat allunyat massa anys de la progra
macio liceista, com és l'òpera de G. Verdi "LA FORZA DEL DESTINO" (6), 
així com l'estrena d'un dels títols fonamentals de B. Britten, "THE TURN OF 
THE SCREW" ("Una altra volta de rosca") (6), que certifica l'interès del 
Liceu per la música del segle XX. 

Per finalitzar i al Mercat de les Flors que s'integra així als espais operís
t ics barcelonins, s'oferirà fora d'abonament un atractiu espectacle compost 
per dues òperes breus: "THE LIGHTHOUSE" (4) de Peter Maxwell Davies i 
" LA VOIX HUMAINE" (4) de Francis Poulenc. 

En el capítol d'intèrprets femenins de les representacions operístiques 
anteriorment citades hem de destacar la presència de Renata Scotto, June 
Anderson, Luba Orgonasova, Bernadette Manca di Nisa, Brigitte Hahn, Eva 
Marton, Eva Randova, Sharon Sweet, Olga Romanko, Ana Ma. S<ínchez, Maria 
Fiorillo, Helen Field, Nadine Secunde i Mechtild Gessendorf. 

Pel que fa a protagonistes masculins , citarem Giorgio Merighi, Carlos 
Alvarez, Rockwell Blake, Alison Browner, Joan Cabero, Christopher Lincoln, 
Lluís Sintes, David Hibbard, Jyrki Niskanen, Eike Wilm Schulte, Hans 
Tschammer, Wolfgang Rauch , Antoni Comas, Vyacheslav Polozov, Gegam 
Grigorian , Vladimir Redkin, Vicenç Sardinera, Stefano Palatchi, Paa ta Bur
chuladze, Alfonso Echevarría i Josep Ruiz. 

L'orquestra del Gran Teatre del Liceu ha estat dirigida en les diferents 
funcions operístiques per Maurizio Benini, David Robertson, Josep Pons i 
Paolo Olmi, mentre que les òperes representades escènicament han comptat 
com a directors d'escena amb Christoph Meyer, Bernard Broca i Michael 
Ham pe. 

* * * 

XXXIII CONCURS INTERNACIONAL DE CANT "FRANCESC VIÑ AS" 

El dia 21 de gener de 1966 s'inaugurà la present temporada 1995-96, 
a les 18 hores, i per segona vegada en el Palau de la Música Catalana se cele
brà la prova final d'aquest Concurs i se n 'emeté el veredicte per part del Jurat 
Internacional. 

La intèrpret coreana Kyung Hwa Cho obtingué el primer premi d'a
questa 33a edició en l 'apartat de veus femenines, conjuntament amb Paola 
Cigna (Itàlia) i Ofelia Sala (Espanya), que aconseguiren el segon i tercer pre
mis , respectivament; i els baixos Krzysztof Borysiewsicz (Polònia), Aik 
Martirossian (Alemanya) i el tenor veneçolà Aquiles Machado ocuparen els 
tres primers llocs en la categoria masculina. Els intèrprets foren acompanyats 
per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida pel mestre Ja
vier Pérez Batista. 

La Societat del Gran Teatre del Liceu, igual com en anteriors edicions, 
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 el 50 per cent 
d'aquesta quantitat a la Junta Rectora d'aquest Concurs perquè fos destinat 
a minorar el dèficit que registra, en atenció que és un dels més importants 
del món i que dóna un notable prestigi a la ciutat de Barcelona. 
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OBRES D'ART DE LA SOCIETAT DE PROPIETARIS DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU 

El passat dia 23 de juny es van cedir en dipòsit a les dependències del 
Cercle del Liceu setze obres d'art propietat de la Societat del Gran Teatre del 
Liceu, amb la intenció de resguardar aquest patrimoni mentre es realitzen les 
obres de reconstrucció del Teatre. 

Adjuntem relació d'aquestes obres,,valorades a efectes d'assegurança per 
Establiments Maragall, S.A. SALA PARES, les quals queden dipositades en el 
Cercle del Liceu. 
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VALORACIÓ DE QUADRES PROPIETAT 
DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL UGEU 

1 q. de MESTRES CABANES, (Tristany, 1954, 
110x400 cm. aprox. 

1 q. de MESTRES CABANES, (Sígfrid), 1954, 
110x400 cm. aprox. 

1 q. RIBÓ, "Escena al.legòrica" (peça octogonal), 
250x250 cm. aprox. 

2 q. MIRA VENT, "Escena al.legòrica", (peces 
octogonals), 250x250 cm. aprox. 

4 q. anònims, ''Personatges", 100x60 cm. aprox. 

1 q. MESTRES CABANES, (Canigó), 1953, 
68,5x83 cm. aprox. 

1 q. MESTRES CABANES, (Sígfrid), 1954, 
Acte III, quadre 1r, 72x58 cm. 

1 q. de MAURICI VILOMARA, (Manzanillo), 
1928, 73x60 cm. 

1 reproducció d'un dibuix d'R. CASAS, 
24x20 cm., paper 

1 q. MESTRES CABANES, (Sígfrid), Acte III, 
"La Walquiria", Acte III, 1951; "El capvespre 
dels déus", Acte I, quadres 1r i 3r, 72,5x58 cm. 

1 q. MESTRES CABANES (Sostre avant saló 
descans banda esquerra), pis 1r, 1946 

1 q. MESTRES CABANES (Sostre avant saló 
descans banda dreta), pis 1r, 1946 

Barcelona, juny 1995 

_ffi 

2.500.000 

2.500.000 

1.000.000 

cfu. 1.000.000 

cfu. 2'50.000 

300.000 

300.000 

250.000 

sense valor . 

250.000 

500.000 

500.000 

ESTABLIMENTS 
MARAGALL S. A. 
SA~A- ·PARÉ$ 

Petrltxol, 6 
oooóz BAACE:~ 



La pòlissa contractada pel Cercle del Liceu fou concertada a través de la 
corredoria d'assegurances S.A. Rollins Hudig Hali España i sota les condicions 
de la pòlissa d'art de la Cía. Aseguradora NORDSTERN- Pòlissa núm. 015953 
T.R ~ Art. Aquesta pòlissa comprèn les obres dipositades per la Societat, i en 
el cas de qualsevol sinistre la nostra entitat seria la beneficiaria. 

Des d'aquestes línies manifestem el nostre profund agraïment al Presi
dent del Cercle del Liceu, Sr. Carles Cuatrecasas i Targa, per la seva eficaç col-
laboració. ·· 

* * * 
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® 
GRAN TEATRE DEL LICEU 

Acte de col-locació de la 
priniera pedra de la reconstrucció 

del Gran Teatre del Liceu 



ACTE D,E COL.LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA RECONS
TRUCCIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

El passat dia 15 de setembre de 1995 , a les 20.30 hores, se celebrà l'ac
te de col.locació de la primera pedra de la reconstrucció del Gran Teatre del 
Liceu. 

Aquesta data és una fita significativa, que marca un punt d'inflexió pro
funda en la trajectòria del Gran Teatre del Liceu dels nostres dies. Perquè, 
amb la col.locació de la primera pedra de la reconstrucció del Teatre , es ma
t erialitza, d'una forma tangible, allò manifestat per les màximes instàncies 
públiques immediatament després de l 'incendi del dia 31 de gener de 1994: 
la voluntat de recuperar un dels símbols del nostre país. 

· L'acte de presentació fou a càrrec del President de la Comissió Execu-
t iva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, senyor Joan Rigol. 

El director d'orquestra Antoni Ros Marbà dirigí l 'Orquestra Simfònica 
i Cor del Gran Teatre del Liceu, amb l'estrena de "Càntic a un símbol perdu
rable" d'Antoni Ros Marbà, sobre textos de Salvador Espriu, J osep Carner, 
Màrius Torres, Carles Riba i Pere Quart. 

Hem de remarcar que l'acte fou realçat per l 'assistència personal del 
M. Hble. Sr . Jordi Pujol , President de la Generalitat de Catalunya, l 'Excm. 
Sr. Pasqual Maragall, Alcalde de Barcelona, l 'Excma. Sra. Carme Alborch; 
Ministra de Cultura i l'Excm. Sr. Manuel Royes , President de la Diputacio 
de Barcelona. 

* * * 

CONCERT A BENEFICI DE LA RECONSTRUCCIÓ DEL LICEU 

Amb data 17 d'octubre de 1995 li fou remesa a domicili una circular 
en què li comunicàvem la celebració, en el Palau Sant Jordi , del Concert a 
benefici de la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu, el qual tingué lloc el 
dia 12 de desembre del mateix any, a les 21.30 hores; amb l 'actuació com a 
figura esteLlat de Pllícido Domingo i la participacio de Montserrat Martí 
(filla de Montserrat Caballé), Eteri Lamoris , soprano, i Kwvang-Chul Youn, 
baix. Els intèrprets foren acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu, dirigida pel mestre austríac Karl F. Sollak. 

Hem de remarcar que després del concert i a la Sala Annexa del Palau 
Sant Jordi se celebrà un còctel per al públic interessat, al preu de 5.000 pes
setes, quantitat destinada a contribuir a la reconstrucció del Teatre, acte al 
qual assistiren tots els artistes anteriorment citats. 

* * * 
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PLET SOBRE LA PROPIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Si ens remumtem a la memòria de l'any 1994, any del sinistre del Gran 
Teatre del Liceu, a l'apartat titulat "INCENDI DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU", després de relatar-se de forma simple els detalls de l'incendi així 
com la reacció ciutadana davant el trist succés, es donava compte de la ce
lebració, el 7 d'abril de 1994, de la Junta General Extraordinària de la nostra 
Societat, en la qual en síntesi s'acordà cedir al Consorci del Gran Teatre del 
Liceu el solar i la resta de l'edifici on hi havia el Teatre, així com els drets 
a percebre la prestació indemnitzatòria de la companyia d'assegurances, 
comprometent-se el Consorci, a canvi, a la reconstrucció del Teatre de forma 
similar amb les modificacions legals i tècniques exigides, a millorar les ins
tal.lacions escèniques i de serveis per complir els fins artístics amb idoneï
tat, a realitzar amb la mateixa freqüència que abans representacions musi
cals i a reconèixer a la Societat un dret real de servitud personal perpètua 
que permetés utilitzar les llotges i butaques de la mateixa forma que ho 
feien abans de l'incendi, amb el dret,però no obligació,de disposar d'un torn 
amb la rebaixa del 25 per cent sobre el preu de l'abonament al públic, garan
tint el compliment d'aquestes obligacions mitjançant condició resolutòria 
expressa. 

Aquest acord, que fou aprovat amb 356 vots a favor, 180 vots en 
contra, 29 abstencions, 12 vots nuls i 8 vots en blanc, fou impugnat per 
un grup de socis que interposaren dues demandes (una per 9 accionistes 
i una altra per 42 accionistes), les quals foren acumulades, recaient la seva 
tramitació al Jutjat de Primera Instància número 6 de Barcelona. 

Posteriorment i mitjançant sentència de 23 de desembre de 1995, 
l'esmentat Jutjat estimà les demandes presentades i anul.là per tant els 
acords de l'assemblea abans mencionada, en considerar bàsicament la pre
missa segons la qual per a adoptar un acord vàlid feia falta que hi votessin 
a favor les 2/3 parts dels accionistes, fet que no es produí. 

No obstant això i per evitar la paralització de la reconstrucció del 
Teatre així com per respecte a l'eleccio majoritària dels socis que votaren 
a favor del pacte en l'Assemblea General Extraordinària del 7 d'abril de 
1994, la Junta decidí interposar recurs d'apel.lació contra la sentència abans 
mencionada, motiu pel qual aquesta no és ferma i està per tant aquest as
sumpte pendent de la decisió judicial de la ll.lma. Audiència Provin
cial. 

* * * 
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CONCERT PRORECONSTRUCCIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Per iniciativa del Cercle del Liceu, la Fundació Grup 7 i el Consolat Ge
neral d'Itàlia i a través dels seus màxims dirigents, el senyor Carles Cuatreca
sas, la senyora Adela Subirana i la senyora Elisabetta Kelescian respectiva
ment, se celebrà el passat 5 de febrer al Palau de la Música Catalana i amb la 
finalitat de recaptar fons per a la reconstrucció del Teatre, un Concert Ex
traordinari protagonitzat pel "Cor o Filarmonico della Scala di Milano ", 
dirigit pel mestre Roberto Gabbiani. 

El concert, que fou esponsoritzat per l'empresa WINTERTHUR i al 
qual donà el seu suyort LICEU 97, grup de 33 entitats cíviques que secun
den la reconstruccio del Teatre i entre les quals s'hi compta la nostra Socie
tat, fou un veritable èxit, amb una recaptació neta pròxima als 11.000.000 
de pessetes, que s'acumulen als 13.000.000 de pessetes obtinguts l'any pas
sat amb idèntica iniciativa, i que juntament amb els que s'espera obtenir 
l'any 1997 es destinaran al finançament del nou teló del Teatre, com a pro
va que la Societat civil no vol deixar de ser protagonista en la reconstrucció 
del nou Liceu. 

* * * 
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Projecte de reconstrucció i ampliació 



PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ I AMPLIACIÓ 

És el 31 de gener de 1996, dos anys després de la desaparició del gran 
teatre líric darrera d'una monumental cortina de fum, quan els vianants de la 
Rambla comencen a veure les obres de reconstrucció. El ritme és correcte i 
ben planificat. Malgrat que es treballa amb un marge de temps molt ajustat 
per la complexitat del nou teatre, abans de finals del 1997 es podrà celebrar 
un acte prou emblemàtic dins del nou Liceu, encara que el ritme de les acti
vitats artístiques no podrà tenir una certa: normalitat fins al1998. 

Segons el president de la comissió executiva, Joan Rigol, el futur com
plex operístic combinarà les exigències d'un teatre modern amb una caixa 
escènica que permeti adaptar-se a les noves necessitats tecnològiques. Al 
mateix temps, es pretén realitzar una reconstrucció de la sala tan exacta com 
sigui possible a l'antic Liceu, per tal de recuperar l'aspecte i l'aire inconfusi
bles del desaparegut espai líric. 

Després dels treballs de cimentació del solar, que ja estan molt avan
çats, s'aixecarà el nou edifici. 

A finals d'aquesta primavera es podrà veure l'esquelet del teatre en
filant-se en el queixal que actualment hi ha a la Rambla envoltat pels edifi
cis circumdants. 

Aquesta estructura, que ha de finalitzar el desembre de 1996, s'alter
narà amb l'inici de l'obra civil, en un projecte firmat pels arquitectes Ignasi 
de Solà Morales, Lluís Dilmé i Xavier Fabré. 

El comitè executiu del Consorci del Gran Teatre del Liceu aprovarà 
en breu les obres d 'instal.lació de la caixa escènica del teatre. · 

Es tracta d'un dels punts més importants del procés de reconstrucció, 
ja que la caixa escènica es el punt neuràlgic de l'obra perquè definirà les 
prestacions artístiques i tècniques del nou LICEU. 

La nova infraestructura de l'escenari és una obra complexa, amb la 
instal.lació de tot l'engranatge que permetrà la sensoritzacio vertical i el 
moviment horitzontal dels escenaris. Aquesta nova caixa escènica, que serà 
supervisada de ben a prop pel doctor Albin Hanserotht possibilitarà dissenyar 
una programació artlstica que permeti alternar simultàniament dues òperes i 
preparar-ne una tercera. 

A final del 1996, la comissió executiva del Consorci del Liceu aprovarà 
el projecte de reconstrucció de la sala, que s'iniciarà el 1997. La direcció ge
neral del Teatre treballa amb la idea de trobar la complicitat social i d'acon
seguir que en la reconstrucció de la sala hi participin activament els artesans 
de Catalunya, com una aportació més de mecenatge. En aquests moments, 
Caminal ha llençat aquesta proposta al gremi d'artesans a través de la Cambra 
de Comerç. 

Dos anys després de l'incendi del Gran Teatre del Liceu, un dels sím
bols més importants de la cultura catalana, el Consorci ha iniciat la recons
trucció que s'havia plantejat des del primer moment, del coliseu líric, amb la 
voluntat que aquesta reconstrucció signifiqui una millora, una substancial 
ampliació i la necessària modernització. El bon ritme de les obres fa preveure 
la inauguració oficial per a finals del 1997, per celebrar el 150 aniversari del 
Teatre, encara que la primera temporada es preveu per al1998/1999. 
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CRONOLOGIA DE LA RECONSTRUCCIÓ 

Any 1994 

31 de gener 

l de febrer 

3 de març 

12 d'abril 

30 d'abril 

5 de seLembre 

19 d'octubre 

14 

En un a reunió eÀ1::raorclinà ria del PalTonat 

del Li ·eu s'acorda per unanimitat la 
reconstru cció del Teatre en el matei.x lloc, 

proj ec l"e qu e 'encarrega a l'arquitecte 

Igna ·i ~le Solà Morales. 

Inici de les tasques de sanejament i neteja 

de les runes del Teatre reahtzade 

des interessadament' per l'empresa Fom ento 

de Construcciones ·y Contratas . 

Inici del procés expropiatori. 

Es comença a executar el P la Especial del 

Gran Teatre del Liceu. 

Enderroc de l'm·c de prosceni. 

F inalitzen les tasques de sa11ejam ent i 

neteja. 

La Societat le Propietaris del Gran Teatre 

del Liceu cedeix la titulm·itat del Teatre a 

les admin i tracions pl'~b li qu es . 
Es con tituei.-x la Fundació del Gran Teatre 

del Liceu. 

S'adjudiquen les obres d'enderroc de le 

primeres finques exprop iades corn a 

resultat del concms públic a la UTE: 

formada per COMSA i CLOSA ALE:CRE:T S.A. 



7 de novembre Signatura del Conveni per a l Finançament 

de la reconstrucció del Gran Teatre del 

Liceu per part de les administracions 
con orciades. 

{\provació de l'avantprojecte de 

recon strucció del Gran Teatre del Liceu. 

30 de novembre [nici del enderrocs. 

Any 1995 

1 de febret· 

20 de març 

9 de maig 

25 de maig 

27 de juliol 

Aprovació del proj ecte de reconstrucció i 

ampliació del Gran Teatre del Liceu. 

Es con tituei,-x el Consell de Mecenatge de 

la Fundació del Gran Teatre del L iceu. 

Enderroca ment del mur rera escena. 

S'aprova el proj ecte executiu de la l a. fase 

del proj ecte de recon n:ucció i amp li ació 

del Gran Tea tre del Liceu: obres de 

fonamentació i e t ructura. 

La Societat del Cran Teatre del L iceu fa 

una aportació de 2000 milions en concepte 

de la indemnització de l'as egurança. 

S'adjudiquen les obre de fonamentació i 

e lTuctura a la TE formada per Dragados 

y Construccione , S.A . i O liSA com a 

resultat del concurs públic. 
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16 

16 d'agost Acte de rep la nt eig de les obre dc 

c i111 r nt ació i es1Tu ctura. 

15 de setembre Ac te o lï c ia l de la co l·locac ió de la p ri mera 

pedra . 

29 de dese mbre Es conclo u la fa e cl' encl en ocs. 

Any 1996 

8 dc gener 

16 dc gener 

5 de febrer 

21 dc febrer 

Es posa en funcion ament el P la per a la 

circul ac ió general de vehicles i via na nts 

co rn a conseqi.i ència de le obr es a l Gran 

Tea tre del J iceu (carr il revers ib le a Ja 

Hambla ). 

Obertu ra de l' OJïcina d'Menció a l Veí a 

l' Hot el Ori ente. 

[ni ci de la cons tr ucció dels m urs-pan tall es . 

S'a p rova el projecte executiu de la 2a . l'asc 

del projecte de reconstru cció i a mpli ació 

del Cra n Teatre del L iceu: maqu inàr ia 

escèni ca. Inici del procés de li ci1ac ió. 



DADES BÀSIQUES DE LA RECONSTRUCCIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 

Superfície 

Solar ocupat pel Teatre (abans del 31-1-94) 

Solar ocupat pel nou teatre 

Increment de superfície solar 

Solar construït Teatre (abans del 31-1-94) 

Solar construït nou teatre 

Increment de superfície construïda 

Pressupost de reconstrucció 

Projectes 

Enderrocs 

Cimentació i es
tructura 

Aillament anti
vibrador 

Instal.lacions 
generals 

Maquinària es
cènica 

Obra civil 

Reconstrucció 
sala 

Total execució 
obra 
(IV A inclòs) 

Situació actual 

Finalitzat 

En fase de realització 

No presentat 

Projecte executiu 
presentat 

En procés de 
licitació 

Projecte executiu 
presentat 

En fase de redacció 

Pressupost 
actual 

82.794 

2.027.597 

96.600 

2.102.618 

2.100.000 

1.824.900 

1.524.900 

9.759.409 

3.612 m2 

5.568 m2 

1.956 m2 

16.000 m2 

31.930 m2 

15.930 m2 

Pressupost 
proj. bàsic 

113.200 

2.094.100 

96.600 

1.746.200 

1.847.000 

1.824.900 

2.043.000 

9.765.000 

Les partides que es contemplen en el projecte bàsic, en el moment de 
fer els projectes executius s'han redistribuït diferentment. A tall d'exemple, 
en el projecte executiu d 'instal.lacions s'hi contempla la climatització de tot 
1 'edifici, mentre que en el projecte bàsic, part del cost de la climatització es
tava imputat en el projecte de reconstrucció sala. 
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Fases de construcció 

Data de Data de 
contractació/inici finalització 

Enderrocs novembre '94 desembre '95 

Fonaments i estructura agost '95 desembre '96 

Instal.lacions octubre '96 desembre '97 

Maquinària escènica abril '96 desembre '97 

Obra civil setembre '96 octubre '97 

Reconstrucció sala setembre '96 desembre '97 

Rodatge nou edifici gener '98 juny '98 

la temporada operística nou teatre octubre '98 

Expropiacions realitzades segons el Pla Especial del Gran Teatre del Liceu 

Nombre de finques expropiades 11 

32 

32 

Habitatges afectats 

Activitats comercials 

Superfície expropiada 

Solar 

Superfície construïda 

Cost expropiació 

* * * 

LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

1.956 m2 

13.444 m2 

2.537 milions de ptes. 

El dia 5 de setembre de 1994 la Societat del Gran Teatre del Liceu 
constitueix la Fundació Gran Teatre del Lieeu. En el mateix acte s'hi in
tegren el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona. Setmanes més tard, es constitueix el 
Consell de Mecenatge, que també passa a formar part de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu. · 

La finalitat de la Fundació en aquest període excepcional ,és partici
par decisivament en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu. Es clar que 
en el futur, i un cop reconstruït el Teatre, la Fundació tindrà un protago
nisme de primer ordre en la seva activitat ordinària. · 

* * * 
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ELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU 

Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, la Comissió Exe
cutiva, el Consell de Mecenatge, la Comissió Econòmica i l'Assemblea Gene
ral. 

El Patronat i la Comissió Executiva estan integrats pels següents mem
bres: 

Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu: 
President: Jordi Pujol i Soley 
Vice-president: Pasqual Maragall i Mira; Enrique Linde Paniagua; 

Manuel Royes i Vila 
Vocals representants de la Generalitat de Catalunya: 
Joan Gtiitart i Agell; Joan Rigol i Roig 
Vocals representants del Ministerio de Cultura: 
Andrés Mata Ontalba; Elena Posa i Farras 
Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona: 
Eulàlia Vintró i Castells; Joaquim de Nadal i Caparà 
Vocals representants de la Diputació de Barcelona: 
Joan Francesc Marco i Conchillo 
Vocals representants del Consell de Mecenatge: 
Josep Vilarasau i Salat; Josep Ferrer i Sala; dos vocals més escollits d'en

t re els membres del Consell de Mecenatge 
Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu: 
Manuel Bertrand i Vergés; Josep M. Coronas i Alonso; Maria Vilardell 

i Viñas; Fèlix Millet i Tusell 

Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu: 
President: Joan Rigol i Roig 
Vocals representants de la Generalitat de Catalunya: 
Marta Lacambra i Puig; Jaume Serrats i Ollé 
Vocals representants del Ministerio de Cultura: 
Elena Posa i Farras; Andrés Mata Ontalba 
Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona: 
Joaquim de Nadal i Caparà; Ferran Mascarell i Canalda 
Vocal representant de la Diputació de Barcelona: 
Jordi Font i Cardona 
Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu: 
Manuel Bertrand i Vergés; Fèlix M. Millet i Tusell 
Vocals representants del Consell de Mecenatge: 
Josep Vilarasau i Salat; Josep Ferrer i Sala 
Director general: 
Josep Caminal i Badia 
Secretari: 
Jaume Solé i Janer 
Interventor: 
David Pol i Torrella 
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EL CONSELL DE MECENATGE 

El Consell de Mecenatge, creat el dia 1 de febrer de 1995, participa de 
manera molt important en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu. 

La condició de Membre del Consell de Mecenatge s'adreça a un nom
bre limitat d'empreses o entitats líders en el seu camp i amb una provada sen
sibilitat pel fet cultural i cívic. · 

La confluència de voluntats i esfor~os de les institucions, la societat 
civil i el món empresarial rellança, si cal, amb més força, el nou projecte del 
Liceu. 

Cada empresa o institució considerada Mecenes ha fet una aportació 
de 20 milions de pessetes/any destinats a la reconstrucció del Teatre. 

Al final de l'any 1995, el Consell de Mecenatge està constituït per un 
t otal de 33 empreses. 

Empreses i representants membres del Consell de Mecenatge 
de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 

Argentaria: Pere Estruch. Autopistas (C.E.S.A.): Josep Manuel Ba
sañez. Banc Sabadell: Joan Mateu. Banco Bilbao Vizcaya-Banca Catalana: 
Josep Ma. Ayala. Banco Central Hispano: Fernando Fontana. Banco Santan
der: Pablo Cagigas. Banesto: Xavier Urtasun. Bassat Ogilvy & Mather: Lluís 
Bassat. Borsa de Barcelona: Joan Hortalà. Caixa de Catalunya: Antoni 
Serra Ramoneda. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona " La Caixa": Josep 
Vilarasau. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Antoni 
Negre. Círculo del Liceo: Carlos Cuatrecasas. Consorci de Promoció Turís
tica de Catalunya: Joan Cogul. · Consorci de Turisme de Barcelona: Joan 
Gaspart. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: Jordi Vilajoana: Dano
ne, S.A.: Jordi Figueras. Deutsch Bank: Josep Ramon Sanromà. Dragados 
y Construcciones, S.A.: Enric Duran. El Corte Inglés: Angel Montesinos. 
Erkimia, S.A.: Josep Piqué. Ford España, S.A.: Jesús Alonso García. 
Freixenet, S.A.: Josep Ferrer. Gas Natural SDG, S.A.: Pere Duran. Grup 
Winterthur: Josep Cercós. Grupo Endesa: Juan Ignacio de la Mata. Obras 
y Servicios Hispania, S.A. (OSHSA): Enric Corominas. Philips: Antoni 
Morral. Radio Televisión Española: Jordi Bosch. Sociedad de Televisión 
Canal Plus, S.A.: Joan Salvat. Societat General d'Aigües de Barcelona: Ri
card Fornesa. :Societat General d'Autors i Editors (S.G .A.E;): · Ferran Mas
carell. Telefónica de España, S.A.: Josep Canals. 

Comitè Directiu del Consell de Mecenatge 

President: Josep Vilarasau i Salat. Vice-President: Josep Ferrer i Sala. 
Vocals: Pere Duran i Farrell; Josep Cercós i Martínez; Ricard Fornesa i 
Ribot; Josep Ma. Canals i Cabiró; Carlos Cuatrecasas i Targa. 

El dia 3 d'octubre de 1995 es va celebrar la primera sessió ordinària del 
Consell de Mecenatge, durant la qual es van designar els Membres del Comitè 
Directiu, es va aprovar el reglament de funcionament intern del Consell i van 
nomenar-se els seus representants a la resta d'òrgans de govern de la Fundació. 
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COMPTE DE RESULTATS DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 

La Fundació del Gran Teatre del Liceu ha tingut l'any 1995 uns in
gressos de 643 milions de pessetes, els quals provenen majoritàriament de les 
aportacions de les empreses membres del Consell de Mecenatge. Pel que fa 
a les despeses de funcionament, aquestes han representat un total de 115.3 
milions de pessetes, 93.2 milions de les quals corresponen a despeses de pu
blicitat (projeccions televisives, anuncis de premsa i altres despeses promo
cionals) i la resta, a despeses generals de funcionament. De manera que 
l'any 1995 s'han destinat un total de 527.7 milions a finançar les obres de 
reconstrucció del Gran Teatre del Liceu. 

* * * 

NECROLÒGIQUES 

Amb profund sentiment hem de fer saber la mort dels socis senyors 
Joan-Antoni Turull i Dardet i senyor Santiago Marfà i Garí (A.C.S.), la 
desaparició dels quals representa una gran pèrdua per al cos social de la 
nostra Societat. 

Així mateix, lamentem profundament la defunció del senyor Salvador 
Aguilella i Peris el passat 25 de juliol de 1995, a l'edat de 97 anys, el qual 
compartia una gran amistat amb l'escenògraf senyor Josep Me.stres i Cabanes. 
Durant més de quaranta anys, el senyor Aguilella va contribuir desinteres
sadament i amb caràcter privat en la labor operística del nostre Liceu, apor
tant infinitat de dades de gran interès, tals com títols operístics, nombre 
de reyresentacions realitzades, intèrprets, directors d'orquestra, etc., infor
macio que finalment destinà als arxius de la nostra Societat i· que queda a 
la disposició dels consultors i de la direcció del Teatre. 

* * * 

En finalitzar el present exercici i segons el que preveu 1 'article número 
27 dels Estatuts, els membres de la Junta de Govern continuen en els càrrecs 
respectius fins a completar el termini de la seva gestió. 

* * * 

La Junta de Govern té 1 'honor de proposar a la Junta de Senyors Ac
cionistes l'aprovació dels punts següents: 

a) Lectura i proposta d'aprovació de l'acta de la Junta General Ordi
nària celebrada el 30 de maig de 1995. 

b) Informe de la Junta de Govern. 
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. e) Proposta d'aprovació de la Memòria i de l'Estat General de Comptes 
corresponent a l'últim exercici, i proposta d'aprovació de la gestió social de la 
Junta de Govern. 

d) Acordar una derrama de 7.000.000 de pessetes per atendre les des
peses socials. 

e) Cobrir la vacant produïda pel vocal Sr. Francesc de Riba i de Salas. 

f) Torn obert d'intervencions. 

Barcelona, 30 d'abril de 1996 

El President, • 
MANUELBERTRANDIVERGES 

El Vice-President El Tresorer 

FÈLIX Mà. MILLET I TUSELL JOAN BER TRAND I VERGÉS 

El Comptador, 
JOSEP Ma. CORONAS I GUINART 

MARIA VILARDELL I VIÑAS 
JOAN A. P ÀMIAS I PECO RARA 

Vocals: 

El Secretari, 

JOSEP Ma. ANTRÀS I BADIA 

JOSEP Ma. CORONAS I ALONSO 
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ESTAT DE COMPTES DE L'EXERCICI 
d'1 MARÇ 1995 a 29 FEBRER 1996 

(En base a les quantitats efectivament cobrades i pagades) 

INGRESSOS 

Indemnització incendi 
Rebuts temporada anterior: torn obligatori 94-95 
Rebuts temporada anterior: torns addicionals 94-95 
Rebuts d'exercicis anteriors (Societat) Quota 93-94 i 94-95 
Altres funcions i representacions (temporades anteriors) 
Rebuts exercici actual: quota anual 95-96 
Funcions temporada 95-96 T.O. 
Funcions torns addicionals 95-96 
Altres funcions, venda opcional, i venda anticipada 95-96 
Aportació Consorci 
Interessos 
Diversos 
De Consorci: devolució localitats 93-94 

Saldo a Caixa i Bancs a 1-3-95 

Rebuts pendents de cobrament 

DESPESES 

A Consorci: indemnització incendi 
Consorci: exercicis anteriors 

pagament devolucions 1993-1994 
funcions temporada 1995-1996 

Resta liquidació administrador 
Pagament a Consorci 
Personal: sous (inclou personal eventual) 

assegurances socials 
Donatius, premis 
Despeses generals: secretaria i oficina 

despeses menors 
auditoria i treb. professionals 
impremta 
bancàries 
telèfon i fax 
despeses de representació 
diverses, imprevistes 

Saldo a Caixa i Bancs a 29-2-96 

Pendent de pagament 

1.369.981.640 
356.200 

1.827.200 
822.139 
759.825 

6.558.713 
11.523.700 
13.113.200 
12.574.825 
50.000.000 
10.244.634 

296.253 
7.936.525 

1.485.994.854 
25.326.894 

1.511.321.748 
7.361.783 

1.357.108.955 
10.055.022 

7.936.525 
35.892.400 

8.000.000 
2.000.000 
5.828.023 
1.598.163 

555.000 
869.437 
172.156 
711.485 
453.283 

24.699 
369.512 
349.361 

1.652.190 
1.433.576.211 

77.745.537 
1.511.321.748 

7.580.956 

23 



DESGLOSSAMENT DE REBUTS PENDENTS DE 
COBRAMENT I PAGAMENT 

Rebuts pendents de cobrament: 

Temporada 95/96 T.O. 997.550 
Temporada 95/96 T.A. 2.822.000 
Temporada 95/96 Diversos 900.650 
Temporada 95/96 Quotes 1.441.417 
Temporada 94/95 Quotes 669.131 
Temporada 93/94 Diversos 38.400 
Temporada 92/93 Diversos 50.100 
Temporada 91/92 Diversos 349.200 
Temporada 91/92 Quotes 93.335 

Rebuts pendents de pagament: 

Consorci: 
Temporada T.O. 1.332.450 
Torns addicionals 2.903.625 
Altres funcions -241.200 
Venda opcional i solta 1.778.450 

Altres: 
Retencions I.R.P .F. 89.056 
Assegurances Socials 177.455 
Part proporcional pagues extres 

personal 805.120 
Altres entitats 736.000 
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INDEMNITZACIÓ INCENDI 

La resta, cobrada en 1995/96, s'ha justificat al Consorci de la forma se
güent: 

Cobrat de l'assegurança el 
28-4-95 

Pagat a Consorci el 
24-5-95 

Liquidació Administrador Societat 
(Sr. Joaquim Juan) 

Pagament a Consorci 
29-4-95 

Factura "Restauració 
d'Obres d'Art" 

1.369.981.640 

-1.357 .108.955 

-10.622.685 

-2.000 .000 

-250.000 

o 
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PRESSUPOST 1996-97 

Personal permanent 
Personal eventual 
Despeses oficina 
Despeses menors 
Donatius i premis 
Impremta 
Bancs comis. 
Telèfon 
Audit. i treb. prof. ext. 
Despeses repres. 
Custòdia Vilabor 
Div. i imprev. 
Informàtica 

Superàvit 95/96 
Interessos 
Dupli. títol 
Indem. trasp. prop. 
Quota anual 94/95 
Quota anual 95/96 
Derr. endarr. 
Quota 96/97 

NOTA: 

DESPESES 

I NGRESSOS 

7.719.192 
1.300.000 

700.000 
240.000 
300.000 
350.000 

30.000 
250.000 
500.000 
243.432 
317.376 

1.500.000 
1.500.000 

14.950.000 

1.500.000 
4.844.000 

6.000 
200.000 
200.000 

1.000.000 
200.000 

7.000.000 

14.950.000 

Quota anual any 1994/95: 8.000.000 
Quota anual any 1995/96: 8.000.000 
Quota anual any 1996/97: 7.000.000 (decreix en 14,50•f.menys) 



INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 
(NÚMERO SET -CENTS SEIXANTA-NOU) 

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 29 de febrer 
de 1996 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 1 'examen, mitjançant la rea
lització de proves selectives , de l'evidència justificativa dels comptes anuals 
i l'avaluacio 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 
29 de febrer de 1996 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 29 de febrer de 1996, 
així com del resultat de les operacions durant l'exercici que va d'1 de març 
de 1995 a 29 de febrer de 1996, 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, 25 de març de 1996 

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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