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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 Accionist~s per donar compte de la seva gestió 
durant l'exercici 1997-1998 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, presenta 
un saldo favorable en les entitats Banco Central Hispano Ag. 4213, Banco de 
Santander Ag. 0202, Iberagentes i existència en Caixa de 65.980.091 pessetes, 
faltant encara cobrar-ne 5.156.866 per rebuts corresponents a diversos con
ceptes. 

* * * 

' JUNTA GENERAL ORDINARIA 

El dia 29 de maig de 1997 se celebrà la Junta General Ordinària en la 
qual majoritàriament fou aprovada l'acta de la celebrada el 20 de maig de 
1996, la Memòria i l'Estat de Comptes corresponent a l'últim exercici, i es 
votà una derrama de 7.225.281 pessetes per la corresponent Quota Anyal. 

* * * 

La Junta de Govern queda formada, després de ser sotmesa a votació 
la reelecció dels càrrecs de Secretari i tres vocals als quals corresponia cessar 
estatutàriament, pels següents senyors: 

President: senyor Manuel Bertrand i Vergés; Vicepresident: senyor 
Fèlix M. Millet i Tusell; Comptador: senyor Josep M. Antràs i Badia; Treso
rer: senyor Joan Bertrand i Vergés; Secretari: senyor Josep M. Coronas i 
Alonso; Vocal: senyora Maria Vilardell i Viñas; Vocal: senyor Josep M. Co
ronas i Guinart; Vocal: senyor Joan A. Pàmias i Pecorara; Vocal: senyor 
Marià Ganduxer i Floriach. 

* * * 
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TEMPORADA 1997-1998 

Abans de començar a analitzar la temporada liceista de forma resumida, 
creiem que és de justícia valorar molt positivament que el LICEU continuï 
mantenint la seva presència en aquests anys "d'exili", demostrant que per 
molt que enyorem les nostres parets, les nostres llotges i butaques així com 
l'escenari, queda d'aquesta forma patent que el LICEU és més que un edüici, 
és una institució ciutadana que ha sabut portar el seu missatge artístic i cul
tural, afrontant les enormes contrarietats que sorgiren després de l 'incendi del 
Teatre, entre les quals cal destacar l'escassesa de sales idònies a la ciutat, les 
düicultats de pressupost a causa de la reconstrucció, així com les continua
des regulacions forçoses dels col.lectius estables del Teatre, les quals no sols 
no han acons,eguit afeblir la institució sinó que sincerament creiem que l'han 
reforçada. Es evident que el fet d 'haver aconseguit artísticament portar a 
bon port la nau liceista, lluny del seu tradicional emplaçament al llarg d'a
quests últims anys, no hauria estat possible sense la fidelitat del públic, eritre 
el qual evidentment ens agradaria destacar tots aquells membres de la nostra 
Societat que de forma majoritària han assistit i han prestat suport, per tant, 
a aquestes temporades de transició. 

La nova temporada 1997-1998, que constarà de 38 funcions, suposarà 
un nou cicle, fidel a l'estructura acceptada majoritàriament dels tres últims 
anys ; és a dir, concerts i òperes en versió concertant al Palau de la Música i 
òperes escenificades i ballet al Teatre Victòria. 

Es commemora el bicentenari del naixement de Gaetano Donizetti 
amb la programació de dues de les seves òperes: "La Favorita" (en versió de 
concert), òpera que si bé antany gaudí de gran popularitat s'havia convertit 
darrerament en una raresa, i "L'elisir d'amere" (escenificada), dirigida per 
Paolo Carignani en una nova producció de Maria Gas. 

També en versió escenificada podrem veure la bella òpera de Piotr I. 
Txaikovski "Eugene Onieguin ", la direcció de la qual ha estat confiada a Ale
xander Anissimov i al cèlebre director d'escena Peter Konwitschny. 

Les altres dues òperes en versió de concert són "La Walkiria" sota la 
batuta de Pinchas Steinberg, una de les obres wagnerianes més apreciades pel 
públic, i una raresa com és "La damnation de Faust" de Rector Berlioz, una 
de les grans peces simfonicovocals del repertori francès, entre l'òpera i l'ora
tori, i que serà dirigida musicalment per Paola Carignani. 

Pel que fa al ballet, la prestigiosa companyia del Ballet de Zurich i com 
a compensació a l'absència d'aquest bell art la temporada passada, ens oferirà 
un clàssic com és "Giselle", el ballet romàntic per excel.lèhcia, i una versió 
coreogràfica contemporània d'una de les obres mestres de la literatura pianís
tica barroca, com són les "Variacions Goldberg" de J.S. Bach. 

En el capítol de concerts vocals s'inaugurarà la temporada amb el con
curs del famós contratenor Jochen Kowalski, al qual seguirà el sempre apas
sionant concert de gala dels vencedors del Concurs Viñas, l'esperat debut a 
les nostres temporades liceistes de la soprano espanyola ja internacionalment 
consagrada María Bayo, i es finalitzarà amb un concert a càrrec de Luba Or
gonasova i Arn Murray. 
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A 1 'apartat de veus hem de destacar les sopranos Hildegard Behrens i 
Alessandra Marc (La Walkiria), Françoise Pollet (La damnation), Leontina Va
duva i Ma. José Moreno (L'elisir), Solveig Kringelborn (Onieguin), les mezzo
sopranos Gloria Scalchi ("La Favorita"), Eva Randava i Wendy Hoffman (La 
Walkiria), Viorica Cortez, Rita Gorr i Itxaro Mentxaca (Onieguin), els tenors 
Jirki Niskanen (La Walkiria), Dennis O'Neill (La damnation), Josep Bros 
(Favorita i Elisir), Josep Ruiz (Favorita), Juan Lomba (Elisir), Eduard Gimé
nez (Onieguin), els barítons Alain Fondary i Manuel Lanza (La damnation), 
Carlos Alvarez (Favorita), Rolando Panerai i Angel Odena (Elisir), Wojciech 
Dabrowicz (Onieguin) i els baixos Robert Hale i Matthias Holle (Walkyria) i 
Stefano Palatchi (Favorita). 

* * * 

' JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JULIOL DE 1997 

El dia 22 de juliol de 1997 tingué lloc la Junta General Extraordinària 
de la Societat del Gran Teatre del Liceu a l'Auditori Winterthur. La Junta, 
que se celebrà amb un total de 544 accions de les 784 de la Societat de Pro
pietaris a través de 134 persones assistents que ostentaven els drets sobre 334 
accions presents i 210 accions delegades, conclogué amb la votació de tots els 
accionistes assistents, el resultat final de la qual fou de 541 vots a favor, 1 en 
blanc i 2 en contra d'acceptar la cessió de la titularitat del Gran Teatre del 
Liceu a les Institucions Públiques i de renunciar a continuar sent part de les 
causes penals i civils que s'havien obert després de l'incendi. La transacció 
judicial s'havia pactat prèviament a l'assemblea amb els propietaris litigants, 
que van manifestar la seva voluntat pacificadora renunciant a ser part dels 
processos que ja estaven en marxa. 

Per a comprendre millor els termes del nou acord que es guanyà a la 
passada assemblea del dia 22 de juliol de 1997 és necessari recordar els punts 
essencials de l'acord adoptat el 7 d'abril de 1994, que foren els següents: 

- La Societat cedia al Consorci el Teatre i el dret a la indemnització 
de la companyia d'assegurances. 

- El Consorci es comprometia a la reconstrucció del Teatre de forma 
similar, amb les modificacions legals i tècniques exigides; a millorar les instal
lacions escèniques i de serveis per complir els fins artístics amb idoneïtat i a 
realitzar, amb la mateixa freqüència que abans, representacions musicals. 

- A més, el Consorci reconeixia a la Societat un dret real de servitud 
personal amb la mateixa facultat que abans tenia el seu dret de propietat, 
consistent en el fet que els socis poguessin utilitzar les llotges i butaques de la 
mateixa forma que ho feien abans de l'incendi, amb dues diferències: 

1. Els socis deixaven de tenir l'obligació d'adquirir un torn i passaven a 
tenir el dret de fer-ho, amb la mateixa rebaixa del 25 per cent sobre el preu 
d'abonament al públic. 

2. La transmissió del dret dels socis a utilitzar la llotja o butaca queda
va limitada mitjançant la concessió al Consorci d'un dret d'adquisició prefe
rent quan es pretenia transmetre per venda o permuta a persona que no fos 
cònjuge, ascendent, descendent, germà, nebot carnal o cotitular de la llotja 
o butaca. 
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-El compliment de les obligacions assumides pel Consorci queda garan
tit mitjançant una condició resolutòria expressa. 

- L'explotació del Teatre correspondria a una Fundació, que hauria de 
destinar el Teatre a fins musicals propis, Patronat al qual estaria representada 
la Societat amb un mínim intocable del 20 per cent. 

-Per últim, s'acordava que quedaven sense efecte els expedients d'ex
propiació; la Societat renunciava a l'exercici d'accions contra les Administra
cions, com a conseqüència de l'incendi ; es materialitzava el reconeixement 
als socis mitjançant placa honorífica i nominativa en un lloc d'honor de les 
dependències del Teatre i s'advertia expressament que en cap cas la Societat 
hauria d'aportar cap quantitat, tant al Consorci com a la Fundació, per a co
brir els dèficits d'explotació passada, present o futura del Teatre, així com 
tampoc hauria de pagar les despeses notarials, fiscals i registrals, que anirien 
a càrrec de 1 'Administració. 

Doncs bé, el nou acord que se sotmeté a 1 'aprovació de la Junta General 
Extraordinària ratifica l'anterior de 7 d'abril de 1994, els trets essencials del 
qual ja han estat exposats, amb les següents modificacions: 

1. Se suprimeix la limitació a la lliure transmissió del dret dels socis a 
les seves llotges o butaques, consistent en la concessió al Consorci d'un dret 
d'adquisició preferent. En conseqüència, aquest últim dret a favor del Consor
ci se suprimeix, amb la qual cosa els socis podran transmetre el seu dret lliure
ment a qui vulguin i qualsevol persona podrà adquirir-lo de qui desitgi trans
metre'!. 

2. S'individualitza el dret dels socis sobre les llotges o butaques, de ma
nera que el dret de servitud personal reconegut 1 'any 1994 a la Societat queda 
reconegut a cada un dels socis, els quals se l'adjudicaran directament del Con
sorci, si així ho desitgen, dintre un termini de 60 dies, o transcorregut aquest 
termini, de la Societat en qualsevol moment en què ho sol.licitin. Aquest dret 
a favor de cada un dels socis podrà ser inscrit a nom de cada u al Registre de 
la Propietat. En conseqüència, cada soci passa a tenir un dret propi i inscri
vible al Registre de la Propietat, a diferència de la situació anterior a 1 'incendi 
en la qual el dret sobre el Teatre era inscrit a nom de la Societat. 

3. Les obres de reconstrucció del Teatre seran controlades per una co
missió de la Societat del Gran Teatre del Liceu. 

El nou acord només introdueix, respecte a l'anterior, modificacions fa
vorables als interessos dels socis, restant inalterables els altres punts de 1 'acord 
de 1994 que no han estat objecte de les citades modificacions, inclosa 1a ga
rantia de la condició resolutòria expressa. 

* * * 

ACTIVITATS DIVERSES DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 

La Junta de Govern creu que l'activitat de la nostra Societat no potli
mitar-se únicament a vetllar perquè 1 'ocupació del Teatre per part dels seus as
sociats es realitzi amb les màximes garanties i en les millors condicions possi
bles, respectant els acords aprovats amb les Administracions públiques a l'As
semblea General Extraordinària del 22 de juliol de 1997, elevats a públics en 
escriptura del12 de febrer de 1998. 
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Amb aquest esperit, creu la Junta de Govern que és de gran importància 
que la nostra Societat, sempre dintre les seves possibilitats, impulsi, o hi col.la
bori, activitats de diversa índole dintre el món musical, que l'enalteixin i la fa
cin mereixedora del màxim .respecte. Per això, dintre del present exercici, les 
activitats paral.leles en què ha participat la nostra Societat s'han recolzat bàsi
cament en la celebració del 150è aniversari de la inauguració del Teatre i han 
estat les següents: 

1. Coedició del llibre CRÒNICA IL.LUSTRADA DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU 1947-1997. 

2. ÒPERA LICEU, UNA EXPOSICIÓ EN CINC ACTES. 

3. REPRODUCCIÓ D'UN PROGRAMA FACSÍMIL BILINGÜE DE 
"ANNA BOLENA". 

1.- PUBLICACIÓ DEL LLIBRE "CRÒNICA IL.LUSTRADA" 

La Societat del Gran Teatre del Liceu ha coeditat conjuntament amb el 
Consorci i Amics del Liceu el llibre "Crònica ll.lustrada del Gran Teatre del 
Liceu 1947-1997" i L' "Anuari del Gran Teatre del Liceu 1947-1997", tots 
dos publicats per l'editorial "Àmbit Serveis Editorials"; que ha posat molta 
cura en la presentació d'aquests llibres, els quals, com hem dit, s'han editat 
gràcies a l'aportació econòmica de la nostra Societat, del Consorci i d'Amics 
del Liceu, entitat que ha estat el motor de la idea, així com de la realització 
tècnica. 

Sens dubte, aquesta obra s'ha convertit en la més important de totes les 
que s'han editat al llarg dels últims cinquanta anys sobre la historia del Liceu, 
motiu pel qual fou un desig exprés de la Junta de Govern oferir-ne un exem
plar a cada un dels titulars de llotges o butaques de la nostra Associació, que
dant a disposició de tots els qui en desitgin més un estoc d'exemplars que es 
poden adquirir a la nostra Secretaria a preu de cost. 

La "Crònica ll.lustrada" conté un text inicial de Manuel Cervelló i Pau 
Nadal que resumeix la història, les anècdotes i els moments estel.lars produrts 
a l'últim mig segle de vida del Teatre, si bé la major part del volum és ocupat 
per fotografies de diverses escenografies i de les grans figures del món de la 
música i la dansa que han passat pel Liceu durant els darrers cinquanta anys. 

L'anuari recull, ordenades per temporades, les fitxes tècniques i artísti
ques de tots els espectacles que s'han presentat al Liceu des de 194 7, i hi figu
ra un extens índex d'obres, artistes, directors, etcètera, que permet als aficio
nats a l'òpera i al Liceu conèixer tots els detalls referents a les cinquanta últi
mes temporades liceistes. 

2.- ÒPERA LICEU, UNA EXPOSICIÓ EN CINC ACTES 

El dia )8 de setembre s'inaugurà, al Museu d'Història de Catalunya, 
l'exposició "Opera Liceu", en commemoració dels 150 anys del Liceu, orga
nitzada pel Consorci del Gran Teatre del Liceu i pel mateix Museu d'Història 
de Catalunya. 

La Societat del Gran Teatre del Liceu hi ha participat de forma impor
tant cedint temporalment documents provinents del seu arxiu, 
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És aquesta una exposició per a fer conèixer al ciutadà la trajectòria ar
tística i social del Teatre des del punt de vista tant artístic i musical com so
cial, institucional i cultural. Tanmateix, el fet operístic constituí l'eix verte
brador de la mostra. 

L'exposició consta de cinc actes segons el següent esquema: 

Una obertura: "Els precedents del Gran Teatre del Liceu (1708-184 7) 
i de cinc actes. 

Acte 1.- Els inicis del Gran Teatre del Liceu (184 7 -1862). 
Acte Il.- La consolidació del Gran Teatre del Liceu (1863-1913). 
Acte III.- El Liceu d'entreguerres (1914-1939). 
Acte IV.- El Liceu durant el franquisme ( 193 9-197 5). 
Acte V.- El Liceu contemporani (1976-1997). 

3.- REPRODUCCIÓ D'UN PROGRAMA FACSÍMIL BILINGUE DE 
"ANNA BOLENA" 

La Societat del Gran Teatre del Liceu ha finançat en la seva totalitat la 
reproducció d'un programa facsímil bilingüe (castellà-italià) del primer progra
ma d 'òpera que publicà el Gran Teatre del Liceu el mes d 'abril de 1847, data 
en què s'inaugurà amb la primera òpera que es posà en escena i que fou "Anna 
Balena" de Donizetti, compositor del qual aquest any 1997 se celebra el bi
centenari del seu naixement. 

D'aquesta manera la nostra entitat ha donat suport a la reedició d'un 
text històric relacionat amb la vida operística barcelonina, facsímil que s'ha 
editat a partir d'un exemplar de la col.lecció particular del senyor Roger Alier, 
gran estudiós de l'òpera i de la història del Liceu. 

Un exemplar d 'aquest facsímil fou remès per la Junta de Govern a tots 
els membres de la Societat. 

* * * 

XXXV CONCURS INTERNACIONAL DE CANT "FRANCESC VIÑAS" 

El dia 25 de gener de 1998, a les 18 hores, al Palau de la Música, se ce
lebrà la prova final d 'aquest Concurs. 

El jurat va ser presidit per Elie Bankhalter, director de l'Òpera Munici
pal de Marsella, i va estar integrat per la mezzosoprano Fiorenza Cossotto, el 
tenor Eduard Giménez, el pianista Irwin Gage, l'intendent de la Hamburgische 
Staatsoper d'Hamburg Albin Winseroth, el director artístic del Gran Teatre 
del Liceu Joan Matabosch, la soprano Enriqueta Tarrés i representants de tea
tres d'Itàlia, Milà, Alemanya i Portugal. 

Els intèrprets foren acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu, dirigida pel mestre Javier Pérez Batista. 

Cada any el nombre de participants de tots els països del món augmenta 
notablement a causa de la gran rellevància d'aquest concurs, cosa que ha fet 
que aquest any la xifra de concursants hagi arribat a 282. 
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La quantia dels premis puja a un total de deu milions de pessetes. 
Montserrat Caballé i Placido Domingo ofereixen guardons en diners per a de
terminats participants (com al millor tenor espanyol classificat), premis que 
confereixen a aquest concurs un innegable i reconegut valor addicional. 

La Societat del Gran Teatre del Liceu, igual com en anteriors edicions, 
oferí el premi a la millor veu wagneriana dotat amb 250.000 pessetes, el qual 
en aquesta ocasió quedà vacant. No obstant això, aquesta Societat ha fet un 
donatiu de 125.000 pessetes per a contribuir a atenuar l'elevat dèficit que un 
concurs d'aquesta naturalesa comporta. 

* * * 

ANNA BOLENA. Teatre La Faràndula, dimecres 29/10/1997 

La nostra Societat, a través del seu pre~ident, fou invitada a la inaugu
ració de la quinzena temporada d'Amics de l'Opera de Sabadell, i amb aquest 
motiu es representà l'òpera "Anna Bolena" en commemoració del 150è ani
versari del Liceu. 

Al principi de la representació i amb el teló alçat, els organitzadors re
teren homenatge, entre d'altres, a la nostra Societat per la seva vital importàn
cia en la pervivència del Teatre al llarg d'aquests 150 anys. 

La representació constituí un assenyalat èxit gràcies a l'original esce
nografia de Stefano Poda i a la bona actuació dels intèrprets: Hyejin Kim 
(soprano), Arutjun Kotchinian (baix), Rosa Mateu (soprano), Lluís Vilamajó 
(tenor) i Carles Cosias (tenor). 

* * * 
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Projecte de reconstrucció i ampliació 



CRONOLOGIA DE LA RECONSTRUCCIÓ 

Any 1994 

31 de gener 

1 de febrer 

3 de març 

12 d'abril 

30 d'abril 

5 de setembre 

19 d'octubre 

En una reunió extraordinaria del 
Patronat del Liceu s'acorda per una
nimitat la reconstrucció del Teatre 
en el mateix lloc, projecte que s'en
carrega a l 'arquitecte Ignasi de Solà 
Morales. 

Inici de les tasques de sanejament i 
neteja de les runes del Teatre rea
litzades desinteressadament per 
l'empresa Fomento de Construc
ciones y Contratas. 

Inici del procés expropiatori. 
Es comença a executar el Pla Espe
cial del Gran Teatre del Liceu. 

Enderroc de l'arc de prosceni. 

Finalitzen les tasques de saneja
ment i neteja. 

La Societat de Propietaris del 
Gran Teatre del Liceu cedeix la 
titularitat del Teatre a les admi
nistracions públiques. 
Es constitueix la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu. 

S'adjudiquen les obres d'enderroc 
de les primeres finques expropia
des com a resultat del concurs pú
blic a la UTE formada per 
COMSA i CLOSA ALEGRET S.A. 
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7 de novembre Signatura del Conveni per al Finan
çament de la reconstrucció del Gran 
Teatre del Liceu per part de les ad
ministracions consorciades. 
Aprovació de 1 'avantprojecte de re
construcció del Gran Teatre del 
Liceu. 

30 de novembre Inici dels enderrocs. 

Any 1995 

1 de febrer 

20 de març 

9 de maig 

25 de maig 

27 de juliol 

Aprovació del projecte de recons
trucció i ampliació del Gran Teatre 
del Liceu. 
Es constitueix el Consell de M~ce
natge de la Fundació del Gran Tea
tre del Liceu. 

Enderrocament del mur rera escena. 

S'aprova el projecte executiu de la 
la. fase del projecte de reconstruc
ció i ampliació del Gran Teatre del 
Liceu: obres de fonamentació i 
estructura. 

La Societat del Gran Teatre del 
Liceu fa una aportació de 2000 mi: 
lions en concepte de la indemnit
zació de 1 'assegurança. 

S'adjudiquen les obres de fonamen
tació i estructura a la UTE forma
da per Dragados y Construcciones, 
S.A. i OSHSA com a resultat del 
concurs públic. 



16 d'agost 

15 de setembre 

29 de desembre 

Any 1996 

8 de gener 

16 de gener 

5 de febrer 

21 de febrer 

28 de març 

17 de maig 

Acte de replanteig de les obres de 
cimentació i estructura. 

Acte oficial de la col.locació de la 
primera pedra. 

Es conclou la fase d'enderrocs. 

Es posa en funcionament el Pla per 
a la circulació general de vehicles i 
vianants com a conseqüència de les 
obres al Gran Teatre del Liceu (car
ril reversible a la Rambla) . 

Obertura de l 'Oficina d'Atenció al 
Veí al 'Hotel Oriente. 

Inici de la construcció dels murs
pantalles . 

S 'aprova el projecte executiu de la 
2a. fase del projecte de reconstruc
ció i ampliació del Gran Teatre del 
Liceu: maquinària escènica. Inici 
del procés de licitació . 

Inici del procés de licitació de les 
Instal.lacions Tècniques de l 'Esce
nari. 

Obertura de pliques per la licitació 
del Projecte Executiu de les Instal
lacions Tècniqu es de l'Escenari. 

13 



20 de juny 

2 de juliol 

26 de juliol 

agost 

26 d'agost 

23 de setembre 

30 de setembre 

octubre 

octubre 
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Adjudicació per la Comissió Execu
tiva de les obres de les Instal.lacions 
Tècniques de l'Escenari a la UTE 
"Thyssen Boetticher, S.A. y Waag
ner Biró Gmbh". 

Signatura del contracte de les lns
tal.lacions Tècniques de l'Escenari 
amb la UTE "Thyssen Boetticher, 
S.A. y Waagner Biró Gmbh". 

S'aprova el Projecte d' "Obra Civil 
i Acabats" del Projecte de Recons
trucció i Ampliació del Gran Teatre 
del Liceu. 

Inici de les o bres de l'estructura de 
la càvea de zona pública. 

Inici del procés de liçitació de les 
obres "Obra Civil i Acabats". 

Inici treballs d'excavació de la zona 
d'Escena. 

Obertura de pliques per la licitació 
de l'Obra Civil i Acabats correspo
nent al Projecte de Reconstrucció 
i Ampliació del Gran Teatre del 
Liceu. 

Inici treballs ancoratge de pantalles 
Zona d'Escena seguint els diversos 
nivells d'excavació. 

Formigonat sostre platea de l 'inte
rior de la Zona Sala. 



18 d'octubre 

5 de novembre 

8 de novembre 

Adjudicació per la Comissió Execu
tiva de les obres de l' "Obra Civil i 
Acabats" a la UTE Dragados y 

Construcciones S.A. i Obras y Ser
vicios Hispania S.A. 

Aprovació del Projecte Executiu 
d' "Instal.lacions Generals" corres
ponent al Projecte de Reconstruc
ció i Ampliació del Gran Teatre del 
Liceu. 

Inici del procés de licitació de les 
obres de les "Instal.lacions Gene
rals". 

26 de novembre Signatura Contracte d'Obra Civil i 
Acabats amb la UTE Dragados y 
Construcciones .S.A. i Obras y Ser
vicios Hispania S.A. 

9 de desembre 

20 de desembre 

Reunió del Patronat de la Fundació 
on es decideix sol.licitar un crèdit 
bancari de 3.000 milions a càrrec 
del Consell de Mecenatge. Visita a 
les obres dels membres del Patronat 
i dels mecenes de la Fundació. 

Obertul'a de pliques del Concurs 
de les obres de les "Instal.lacions 
Generals". 
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28 de desembre 

Any 1997 

10 de gener 

gener 

gener 

4 de març 

8 d'abril 

15 d'abril 

15 d'abril 

30 d'abril 
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Col.locació de les bigues de la Sala 
Mestre Cabanes. 

Signatura del crèdit sindicat de 
3.000 milions a la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu per a finan
çar la reconstrucció. 

Inici estructura metàl.lica de la zo
na de públic Sant Pau-Jardí. 

Inici construcció de les llotges inte

riors de la Sala. 

Inici fonaments escena. 

Aprovació dels Projectes de Submi
nistraments i ColJocació de "Buta
ques i Cadires", "Lluminària Artís
tica de la Gran Sala" i "Teló", cor
responents al Projecte de Recons
trucció i Ampliació del Teatre. 

Inici fabricació estructura metàl.li
ca d'escena a taller. 

Inici fabricació guixos a taller. 

Fi estructura metàl.lica coberta Sala 
Mestres Cabanes, la zona de públic 
queda coberta d'aigües. 



5 de maig 

15 de maig 

21 de maig 

27 de juny 

21 de juliol 

31 de juliol 

4 d'agost 

15 de setembre 

17 d'octubre 

Es realitzaren fins a un total de 44 
visites a les obres del Teatre exclusi
vament per als membres de la Socie
tat del Gran Teatre del Liceu. 
Aquestes visites foren guiades pel 
President, senyor Manuel Bertrand, 
i pel senyor Josep Caminal, Di.rec
tor General del Consorci. 

Muntatge bastida metàl.lica sala 
posterior, muntatge del cel ras del 
sostre de la sala i guixos artístics. 

Inici muntatge estructura metàl.lica 
d'escena. 

Finalitza la col.locació de les pas
saguies de les plataformes d'escena. 

Inici col.locació guixos artístics a 
les baranes dels pisos de la Sala. 

Acabament muntatge de les torres 
de 1 'estructura metàl.lica de 1 'es
cena. 

Inici col.locació dels guixos artístics 
al sostre de la Sala. 

Inici de les obres de les Instal.la
cions Generals. 

Inici de la construcció de la llosa de 
fons del fossat de les plataformes , 
principals d'escena ( -24.67). 
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; 

27 d'octubre 

1 de novembre 

3 de novembre 

Inici del mur-eortina del cantó car
rer Sant Pau. 

Inici de la construcció de l'edifici 
per allotjament dels equips de les 
instal.lacions tècniques (submarí). 

Inici de la construcció de l 'estruc
tura de formigó del cos del pros
ceni. 

28 de novembre Acabament de la llosa de fons ni
vell -4 (-24.), per allotjament ma
quinària de la plataforma central d~ 
l'escena. 

19 de desembre 

* * * 

Finalització de l'estructura de for
migó del cos de prosceni. 

FUNDACIO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

A manera de recordatori farem esment que el 5 de setembre de 1994 
la Societat del Gran Teatre del Liceu constituí, amb una aportació inicial de 
50.000 .000 de pessetes, la Fundació del Gran Teatre del Liceu, integrant-s'hi 
en el mateix acte el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya, l'A
juntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 

Unes setmanes més tard es constituí el Consell de Mecenatge, que tam
bé passà a formar part de la Fundació. 

La finalitat de la Fundació, en aquest període excepcional, és la de par
ticipar decisivament en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu per tal que, 
un cop reconstrui't el coliseu líric, passar a tenir un protagonisme de primer 
ordre en la seva activitat ordinària. 

* * * 

18 



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

A manera de recordatori els indiquem a continuació quins són els òr
gans de govern de la Fundació així com les persones que els formen. 

Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, la Comissió Execu
t iva, el Consell de Mecenatge, la Comissió Econòmica i l 'Assemblea General. 

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

Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 

President: 
Molt Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley 

Vicepresidents: 
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu 
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Cortés Mart(n 
Excm. Sr. Manuel Royes i Vila 

Vocals representants de la Generalitat de Catalunya : 
Hble. Sr. Joan M. Pujals i Vallvé 
Hble. Sr. Joan Rigol i Roig 

Vocals representants del Ministerio de Educación y Cultura: 
Ilmo. Sr. D. Tomds Marco Aragón 
Ilmo. Sr. D. Santiago Fisas Ayxeld 

Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona: 
Excma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells 
Il.lm. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà 

Vocals representants de la Diputació de Barcelona: 
ll.tre. Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo 

Vocals representants del Consell de Mecenatge: 
Sr. Josep Vilarasau i Salat 
Sr. Josep Ferrer i Sala 
Sr. Carlos Cuatrecasas i Targa 
Sr. Josep Cercós i Mart(nez 

Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu: 
Sr. Manuel Bertrand i Vergés 
Sr. José Mar(a Coronas A lonso 
Sr. Fèlix M. Millet i Tusell 
Sra. Maria Vilardell i Viñas 

Director general: 
Sr. Josep Caminal i Badia 

Secretari d 'Actes : 
Sr. Jaume Solé i Janer 

Interventor: 
Sr. David Pol i Torrella 
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Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu: 

President: 
Ilmo. Sr. D. Santiago Fisas Ayxeld 

Vocals representants de la Generalitat de Catalunya: 
Sra. Aurora Sanz i Manrique 
Sr. Vicenç Villatoro i Lamolla 

Vocals representants del Ministeri de Cultura: 
Ilmo. Sr. D . Tomas Marco Aragón 

(P~ndent nomenament d'un vocal en la propera reunió execu
tiva) 

Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona: 
Il.lm. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà 
Sr. Ferran Mascarell i Canalda 

Vocal representant de la Diputació de Barcelona: 
Il.lm. Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo 

Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu: 
Sr. Manuel Bertrand i Vergés 
Sr. Fèlix M. Millet i Tusell 

Vocals representants del Consell de Mecenatge : 
Sr. Josep Vilarasau i Salat (President del Comitè Directiu) 
Sr. Josep Ferrer i Sala (Vicepresident del Comitè Directiu) 

Director general: 
Sr. Josep Caminal i Badia 

Secretari: 
Sr. Jaume Solé i Janer 

Interventor: 
Sr. David Pol i- Torrella 

CONSELL DE MECENATGE DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU 

Ha estat format per les empreses que es relacionen a continuació: 

1. Autopistas, C.E.S.A. 
2. Banc Sabadell 
3 . Banco Bilbao Vizcaya. Banca Catalana 
4. Banco Central Hispano 
5. Banco Santander 
6. Banesto 
7. Basf Española 
8 . Caixa de Catalunya 
9 . Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" 

Xl. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
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11. Círculo del Liceo 
12. Consorci de Turisme de Barcelona 
13. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
14. Cover-Vinsa, S.A. 
15. Dragados y Construcciones, S.A. 
16. El Corte Inglés 
17. Ercros, S.A. 
18. Freixenet, S.A. 
19. Gas Natural SDG, S.A. 
20. Grup 7 
21. Grup Winterthur 
22. Grupo Endesa 
23. Mantenimientos Especiales Rubens, S.A. 
24. Obras y Servicios Hispania, S.A. (OSHSA) 
25. Philips Ibérica, S.A. 
26. Pirelli, S.A. 
27. Radio Televisión Española 
28. Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. 
29. Societat General d'Aigües de Barcelona 
30. Telefónica de España, S.A. 
31. Ute Thyssen Boetticher, S.A.- Waagner-Biró, AG. 
32. Ute Emte, Agelectric, Sulzer 

* * * 

NECROLÒGIQUES 

Amb profund sentiment hem de fer saber la mort dels socis senyor 
Josep Botey i senyor Pere Morillo i Sacrest. 

* * * 

En finalitzar el present exercici i segons el que preveu l'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 l'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 29 de maig de 1997 i del 'acta de la Junta General Extraor
dinària del dia 22 de juliol de 1997. 

B) Informe de la Junta de Govern. 

C) 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 fins a 9.000.000 pessetes per atendre les 
despeses socials. 
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E) Torn obert d'intervencions. 

Per a l'apartat D) regirà el que es disposa a l'article 31 dels Estatuts So-
cials. 

Barcelona, maig de 1998 

El President, , 
MANUEL BER TRAND I VERGES 

El. Vicepresident, El Tresorer 
JOAN BERTRAND I VERGÉS FELIX M. MILLET I TUSELL 
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El Compt~dor, 
JOSEP M. ANTRAS I BADIA 

Vocals, 
MARIA VILARDELL I VIÑ AS 

MARIÀ GANDUXER I FLORIACH 
JOAN A. P ÀMIAS I PECO RARA 

JOSEP M. CORONAS I GUINART 

Secretari, 
JOSEP M. CORONAS I ALONSO 



ESTAT DE COMPTES DE L'EXERCICI 
d'1 MARÇ 1997 a 28 FEBRER 1998 

(En base a les quantitats efectivament cobrades i pagades) 

INGRESSOS 

Temporada 97/98 quota anual 
Temporada 97/98 T. obligatori 
Temporada 97/98 T. addicional 
Venda opcional i solta 97/98 
Rebuts d'exercicis anteriors (societat) quota anual 94-95 
Rebuts d'exercicis anteriors (societat) quota anual 95-96 
Rebuts d'exercicis anteriors (societat) quota anual 96-97 
Funcions temporada 96-97 T. obligatori 
Funcions torns addicionals 96-97 
Altres funcions, venda opcional i venda solta 96-97 
Interessos 
Diversos 

Saldo a Caixa i Bancs a 1-3-97 

Rebuts pendents de cobrament 

DESPESES 

Consorci: funcions temporada 1996-1997 
funcions temporada 1997-1998 

Despeses 150è aniversari 
Despeses Assemblea General Extraordinària 
Personal: sous (inclou personal eventual) 

assegurances socials 
Donatius, premis 
Despeses generals: 

informatització 
secretaria i oficina 
despeses menors 
auditoria i treb. professionals 
impremta 
bancaris 
telèfon i fax 
despeses de representació 
diversos, imprevistos 
custòdia arxiu 

Saldo a Caixa i Bancs a 28-2-98 

Pendent de pagament 

6.194.996 
13.295.625 
17.421.475 

4.207.825 
219.105 
284.480 
465.978 
361.425 

1.457.000 
186.630 

4.202.516 
108.026 

48.405.081 
74.405.237 

122.810.318 
5.156.866 

2.551.125 
34 .674.850 

3.931.668 
2.333.804 
7.024 .224 
1.909.548 

225.000 

314.615 
891.306 
220.086 
551.396 
581.991 

48.844 
300.010 
209.655 
744.729 
317.376 

56.830.227 
65.980.091 

122.810.318 
4.727.513 
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DESGLOSSAMENT DE REBUTS PENDENTS DE 
COBRAMENT I PAGAMENT 

Rebuts pendents de cobrament: 

1994-95 (quotes) 
1995-96 (quotes) 
1996-97 (quotes) 
1997-98 (quotes) 
1997-98 (torn obligatori) 
1997-98 (torn addicional) 
1997-98 (torn opcional) 
1997-98 (venda opcional) 

Rebuts pendents de pagament: 
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Consorci: 
Torn obligatori 97/98 
Torn addicional 97/98 
Torn v. opcional 97/98 
Torn v. solta 97/98 
Retencions I.R.T.P. 
Assegurances socials 
Part proporcional pagues 
Altres entitats 

251.354 
425.352 
444.224 

1.030.286 
672.800 

1.939.900 
118.050 
275.900 

672.800 
1.939.900 

235.525 
369.500 
132.192 
200.498 
857.098 
320.000 

5.156 .866 

4.727.513 



Personal permanent 
Personal eventual 
Despeses oficina 
Despeses menors 
Donatius i premis 
Impremta 
Banc comissions 
Telèfon 

PRESSUPOST 1998-99 

DESPESES 

Auditoria i treballs professionals 
Despeses de representació 
Custòdia arxiu Vilabor 
Diversos i imprev. 
Informàtica 
Despeses jurídiques i Assemblea 97 
Despeses àrea cultural - diversos 

Fons socials 
Interessos 
lndem. trasp. prop. 
Quota anual 94-95 
Quota anual95-96 
Quota anual 96-97 
Quota anual 97-98 
Quota anual 98-99 

INGRESSOS 

8.299.812 
800.000 
800.000 
240.000 
340.000 
600.000 

45.000 
300.000 
700.000 
300.000 
323.686 
800.000 
300.000 

1.000.000 
2.000.000 

16.848.498 

3.000.000 
3.298.498 

100.000 
150.000 
300.000 
300.000 
700.000 

9.000.000 

16.848.498 
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INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 

(NÚMERO MIL ONZE) 

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 1998 i l'Estat de Comptes corresponent 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 1 'exercici tancat el 
28 de febrer de 1998 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 1998, 
així com del resultat de les operacions durant l'exercici que va d'1 de març 
de 1997 a 28 de febrer de 1998, i contenen la informació necessària i su
ficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat 
amb principis i normes comptables generalment acceptades per a entitats de 
la seva naturalesa, que mantenen uniformitat amb els aplicats en 1 'exercici 
anterior. 

Barcelona, 25 de març de 1998 

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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