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Dictamen emès pels arquitectes senyors Guil iem 

Busquets Vautravers Antoni Pons Domínguez 

En la darrera Junta General extraordinària d'Accionistes de la Socie

tat del Gran Teatre del Liceu, foren designats els sotascrits socis arqui
t•ecbes per a formar part de la Ponència encarregada de discutir i fixar les 
condicions de compra dels immobles propietat del Cercle del Lioeu. 

Agraint coralnrent aquesta prova de confiança rebuda dels seus con
socis ·els sotascrits no han pogut negar-'Se a sumar el seu esforç al · de 

tants volguts companys que han treballat en aquest problema. 

Afortunad,a;ment no constitueix aquest una qüestió de vida o mort per 

a la nostra Societat. Amb els locals del Cerde o Slense ells, creiem que eJ. 
nostre Liceu. podrà continuar desenrotlLant la S•eva tasca artística tradi
cional. 

CoHocats, clones, inicialment, en :aquest pla de desapassiona..ment, e
quidistants ·en el possible del grup d'a..mics .enamorats dels avantatges d'a

quelLa adquisició i d'altres amics que •es fixen principalment en els seus 
inconven1errts, han procurat els autors d·'aquest•es ratlles, actuar en aquest 

aJSsumpte el menys subjectivament possible, fonamentant prefrerentment la 

s·eva opinió en cla:cles tretes directament de clocurnents acceptats pel públic 

i plans degudament au toritzats; s'han inspeccionat també amb tota cura 
els immobLes indicats . 

H tan ·entès, els infrascrits, que la primera missió s·eva era arribar a 

la noció del v.eritab1e valo.b d'aquells. Per això han de fer remarcar que 
cal considerar els següents extrems : 

A. E l valor del terreny, 
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B. El de les construccions, 

C. El de les càrregues o servituds, positives i negatives, qUJe afec-

ten dits immobles. 1 

D. Tota aquella mena de circumstàncies qUJe depenen de l'oportu

nitat del moment, consideració del passat i 'de l'esdevenidor d'aquells im

mobles, desplaçament del Centr-e de la vida barcelonina i altr•es aspectes 

dignes de tenir-se en compte. 

En le·s ratlles i valoració que s·egueix.en sols es tracta dels exüems 

A i -B. 

* * * 

P·er a valorar el teneny ha estat precís, primerament, mesurar l'ex

tensió de cada pis, car no és igual en tots ells i a més és superposen pi

sos que perten:eixen a finques de dife11ents propietaris . 

Les necessàrres triangulacions s'han fet sobr·e un pla dels elits immo

bles facili11at per la Junta de GoVIern del Teatre del Liceu. 

Com el valor de la unitat superficial varia segons el pis, ha calgut 

oercar quina era, en aquella zona de Barcelona, la proporció en _que el va

lor unitari de la superfície de cada pis, contribueix a formar el valor uni

tari total del solar. S'han aplicat després aquests valors unitaris parcials 

a la superfíóe dels corresponents pisos, considerant -el que permet•en les Or

denanoes de 1\edificació vigents, i sumant aquests valors parcials s'ha ar

ribat al valor total del solar. S 'ha tingut també •en compt·e que el valor 

unitari del t·erreny que correspon a un pis no és ·el mat•eix si aquest es tro

ba situat entre altres dos, perteneixerrts els tres pisos al mateix propieta

ri, que si el pis considerat perteneh: a un propietari diferent. 

En quant als edificis, s'ha observat la seva estructuraóó, edat, estat 

de cons-ervació, arquitectura exterior obligada, decoradó interior, i altres 

a:specnes. 

Deixant a part tota consideració de c.aràctter sentimental a incloir en 

tot cas .en la sède de circumstàncies aHudides en l 'apartat D, abans indicat, 

cal 'declarar que si bé en el seu temps con~tituí un esforç aplaudit per 

tot Barcelona, la decoració interior d'aquells locals ha envellit, artística

ment, molt més que la del Teatre, fins -al punt que si convingués utilltzar, 
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d'una manera permanent, com a esbarjo d'aquest, alguns d'aquells locals, 
probablement haurien de sofrir modificacions. 

T.enint en compte tot l'indicat, opinen els accionistes sotasignats, que 
pr;esóndint de les càrregues i servitud~, que, com s'ha dit, han de valorar

se a part, podria pagar-se per les cases números 2 i 4 de la Rambla del 
Centre propietat del Cercle delLiceu, en conjunt, la quantitat de 987,450 
pessetes (nou-oentes vuitanta-s·et mil quatr·e-c·entes cinquanta pessetes ) . 

Baroelona, ro dremarç del 1936. 

Els accionistes, Antoni Pons, Guillem Basquets. 

I 



Dictamen emès per l'advocat 

senyor Josep M.a Pallés Alier 

En la :tasca corresponent a l'actuació de la Ponència designada per 

l'última Junta General de senyors Accionistes, ha conespo,st al sotasignat 

l'estudi i desenrotllament del tercer i quart lema o enunciat, que amb tan

ta oportunitat determinen els companys tècnics, l 'acurada i oportuna opi

nió dels guals precedeix. 

Però, abans que tot, cal fixar determinades conclusions, que co,nside

ro prèvies a l'oportunitat i quantia de 1a possible adquisició de les cases 

núm. 2 i 4 de la Rambla, de propietat del Círcol del Liceu. 

He dit conclusions i, en conseqüència, sacrificant l'historial d'ante

cedents a la brevetat i claredat, passo a enumerar-les seguidament, com 

a resultat d'un estudi conscienciós d'antecedents, títols i inscripcions: 

I"' Que el títol primitiu de la propÏ!etat del Gran Teatre del Liceu, és 

l'·escrip tur.a d 'Establiment de l 'ex-convent de Trinitaris del I 9 de juliol 

del r 844_, efecte de laR. O. d'el 22 de juny del I 844, en la qual es diu 

terminantment: «que La cesión del •ex.pr.esado Convento. a censo con el d .

non anual del 3 o;o, sea y se entienda a título de establecimiento perpétuo. 

y traslación irrevocable de dominio útil, concediéndole al propio tiempo la 

f.acultad de redimir, cuando quisies·e, oel censo impuesto por el valor total 

en que .se estime el eclificio, mediante cuyo pago quedara traspasado. a 

favor del mismo Liceo,, perp,etuamente., todo el pl¡eno dominio dir.ecto y 

útil de la finca », i, quant a la propietat de l'edifici, queda demostmda 

en el Registre de la Prop~etat, per l'aportació de capitals per a la sev.a 

construcció i el compliment de les obligacions contretes pel Liceu a favo,r 
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dels que, amb l'aportació de capitals, var,en fer possible la dita cons

trucció. 
2 a Que en 3 o de maig del I 8 s 7, va quedar redimit el cens que 

gravava l'edifici del Teatre en virtut de l'escriptura d'Establiment del I 9 

de juliol del I 844, utilitzant els beneficis de la Llei del primer de maig 

del I 8 s s que concedia als censataris de béns provinents de l'Estat, la fa

cultat de redimir els censos que excedissin de 6o rals anuals, amb la qual 

redempció del cens que gravava el Teaüe, la Soóetat de Prop~etaris va 

quedar en plena possessió de l'immoble. 

3 a Que per escriptura del I 6 d'.octubr·e del I 8 s 4, atorgada entre la 

Soóetat de senyors Accio;rÚstes i els deLegats del « Liceo Filarmónico » 

pròpiament dit, van ésser traspassa'des a la Societat d'Accionistes to,tes 

les servituds que el Liceu s'havia reservat en les diferents escriptures d'es

tabliment de diversos solars o, edificis que no precisaven a les plantes i 

serveis de l 'edifici del T•eatre . 

4a Que la propi~etat del Gran Teatre del Liceu no està subjecta a 

condició reversional de cap mena, pel motilll que sigui, ni amb pretext de 

cap títol, pel passat, l'edifici del Gran Teatre del Liceu, corri el perill 

de revertir a l'Estat. 

sa Que la Societat de Propietaris del Gran Teatre del Liceu va 

prendre estat legal, en mèrits del RegLament que varen formalitzar el 3 I 

de des·embre del I 8 s 4, i que va ésser apr.ovat pel Governador Civil de 

la Província el 3 o de maig del I 8 S S. 

6a Que de l'escriptura del I 6 d'octubre del I 8 54, atorgada davant 

del Notari senyor Moreu, entre els Aocionistes del Teatre i la Junta del 

Liceu pròpiament dit ( entengui's Conservat·ori) , es dedueix clarament que 

en d cas de . deixar d'existir les càtedr,es del Liceu Filharmònic, p1egaria el 

pagament de la subvenció de 3o,ooo r;als anuals i quedarien agregats al 

T eatre els Locals de les càtedres i llurs dependències, en forma que és dis

cutibLe que l'avui Conservatori sigui propietari dels locals que utilitza, 

essent opinió del que subscriu, que el Conservatori del Liceu en té sola

ment la possessió condicionada a què no interrompi l 'ensenyança filhar

mònica. 

7a Que el Conservatori del Liceu no té ei dret de domini so.bre els 

immobles núms. 2 i 4 de la Rambla, l'adquisició dels quals ens ocupa. 
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8a Que tenint en oompte que .en l'escriptura d'Establiment del I 2 

de març del I 847 c.ansta: «que s-e estab1ecía con el correspondiente do
minio a favor del Liceo, en la parte que pueda tenerlo, con · reserva de 
la fadiga convencional en to,do y firmar para asegurar sus derechos » , 

reserva que en l'escriptura d 'Establiment del I 4 d'abril del I 847 es ra
tifica i c-onfirma: «El do minio, dir.ect.o a favor del Liceo », tenint en comp

te que en l'escriptura abans esmentada del I6 d'octubre del I854, entre 
la Socie'tat d'Accionistes i el Cons•erva:tori, no es traspassa a favo.r d'a
quest el domini estab1ert el I2 c1e març i ·el I4 d 'ab ril del I847, hem de 

reconèixer que qui posseeix el domini directe s.obre les cases núm. 2 i 4 
de 1a Rambla és la Societat de Prop~etaris del Gran Teatr•e del Lioeu, i no 
el Cons·ervatori, amb la qual cosa el que subscriu té l'honor de ratificar 
el que, respecte a aquest extrem, van dei.xar sentat el I4 d'agost del I922, 

amb llur lluminós dictamen, els lletrats s·enyors Vilaseca, Carner i Sàn
chez Drezma. 

9a En diferents escriptures, que no és del cas esmentar i que per 

a lJur v·erificació em remeto al R•egi1stre de la Propietat i a l'Arxiu de la 
Soóetat propietària del Liceu, varen quedar establertes les servituds, la 
r·elació de les quals segueix, enumerades correlativament sense solució de 
continuïtat, començant per les que af·ecten a la casa núm. 2 de la Rambla. 

I ) Ha de cons·ervar-se i millorar-s·e l'edificat. En reedificar, el pri

mer pis ha de quedar al mateix nivell que d « Vergd »,i la façana igual 
a la dd costat. Els tendals, vidrieres, etc., de l'exterior han d'harmonitzar 

amb la resta de la façana. No podran instaHar-se indústries o mecanis
mes que facin fressa o mala olor, ni que en quals.evol forma puguin in

comodar els concurrents al Teatre . 

. II ) Refer.ent als soterranis, solament es con1.prèn en aquesta finca, 

el s'Oterrani que hi ha al darrera de la botiga que comprèn les portes 

I I i I 2 del carrer de Sant Pau. 
III ) Aquest soterrani ha d'ésser destinat a Cafè, precisament du

rant les hores de funció, quedant obertes les portes de comunicació del Tea
tre, i tancades les de comunicació amb la botiga, si no és amb consenti
ment de l'Empresa, i posant les portes, rei.xes, etc., que, permetent el ser

vei, impedeixin l'entrada al Teatre de tot aquell que no hi tingui dret. 
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Mitja hora ahans de començar la funció quedarà lliure et local. El Ca

fè estarà illuminat, adornat i amoblat decorosament. 

Rderent a la planta baixa: 

IV ) Queda per a la Societat, la porta i entrada del carrer de Sant 

Pau, o sigui La 13 comptada des de La cantonada de La Rambla. 

V) L'espai que ocupa l'entrada ex~stent a la part del pòrtic de La 

Rambla, i d de l'escala que segueix a la dita ·entrada, queden fora de l'Es 

tabliment i destinats exclusivament al Liceu i al Teatre. 

VI ) Els patis del darrera de la casa pr·estaran les servituds de llum 

a 1es finestres del vestíbul, del «Vergel» i del local que hi ha al seu da

munt. 
VII ) El solar prestarà les servituds necessàries per al pas de les 

aigües pluvials i Latrines del Teatre, mitjançant les canyeries correspo

nents. 
VIII ) Els patis, c-omunes i pous, pertanyents al Teatre, prestaran 

les servituds que s 'indicaran en tractar dels soterranis de la casa núm. 4· 

Entresols: 

IX) Es varen construir després d'atorgada l'escriptura d'Establi

ment. L 'escrit de subsanació diu: «Els entresols venen r·epresentats a 

l'exterior per tres balcons a la RamblJa i de1,1 al carrer de Sant Pau, es

s,ent els altres quatre els que illuminen les peces destinades a adminis

tració del Teatre. Constantment han estat en possessió del T·eatre, i tot 

inclina a estimar La prescripció per la poss,essió pública i padfica, a títol 

de domini, durant més de trenta anys . 

Primer pis: 

X ) La s,eva comunicació amb ·el Teatre i ús de l'escala lateral, pro

p]etat del mateix Teat!1e, és condicional. Si s'acorda l'establiment d'un 

«Casino » , podran obrir-se les portes de comunicació entre el «Ver gel» i 

el p]s, i entre aquest i la galeria, previ cons·entiment de La propietat i de 

l'Empr·esa ; i, •en tal cas, el Casino ta:mbé podrà utilitzar l'escala indi

cada. 
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Segon p1s: 

XI) Existeix una servitud, derivada de les necessitats del Conser
vatori, que ocupa els locals propietat del Teatre, existents al damunt de 

la galeria en La part de la RambLa i al damunt del « Vergel». Consisteix a 

ocupar part del segon pis, o sigui el tros comprès des de la Rambla fins 
al s·etè balcó inclusivament del carrer de Sant Pau; mentre duri l'ocu
pació, el Cercle del Liceu tindrà, en compensació, l'ús del local que forma 
la gaLeria del tercer pis en1a part de la Ra~b1a. No es pag.aran res recí

prooament. Subsistirà l'ücupació mentr·e -es mantinguin l·es càtedres, li 
s'extingirà en extingir-se l'ensenyança, ·o no estar sota la direcció del Li
ceu, o cliso1dre's aquest. 

T·ercer pis : 

XII ) Servitud a favor de la casa, per a ocupar temporalment, en 
el cas del número anterior, el local galeria del tercer pis, propietat del 
Teatre. 

XIII ) Servitud per a respectar el pas del porter del Liceu fins a un 
dels pous i treure'n l'aigua que necessiti . 

T.errat: 

XIV ) Pr.estarà les servituds de llums, mitjançant finest¡:es , a les 
peces del damunt del «Vergd » . 

XV ) Servitud de rebre les aigües de la coberta del «Vergel». 

XVI ) Servitud de llums a le:; estàncies del Conservatori. 

XVII) Servitud de vistes a favor del Teatre, degut a que aquest és 
més a~t que el terrat . 

Casa núm. 4 de la Rambla. 

XVIII ) Com en l'anterior, ha de conservar-se i millorar-se l'edifi

cat. En reedificar, el primer pis ha de quedar al mateix nivell que •el «Ver
g·el», i la façana igual a la de l'esquerra. La part interior de la galeria 
i dependències no poden variar-sre sense el permís de la Junta del Teatre. 

La iHuminació de les galeries anirà a càrrec de l'Empresa. Els tendals, 
vidrieres, etc., de l' exterior de la .façana, han d'harmonitzar amb ella. 
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Soterran:iJs: 

XIX) Servitud de llum i ventilació. Reben llum per mitjà de reixes 

coHocades a terra del pòrtic. 

XX) Dret d'utilitzar, fora de les hores de funció, les comunes exis

tents en els dos patis tocant el T~eatre, i el pou situat al costat del carrer 

de Sant Pau. 

XXI ) Dr~et d 'utilitzar un corredor de pas per a l'efectivitat de les 

anteriors s~ervituds. 

XXII) Tindrà una porta en el pati primer i dues en el segon, amb 

la mateixa finalitat, però amb les s ~egm,etats necessàri<es per a evitar 

l'entrada al Teatre a les pers~ones que no hi tinguin dret. 

Planta baixa : 

XXIU ) Els pòrtics id vestíbul pertanY'en al Teatre, i han de res

pectar-se les portes i la marquesina. 

XXIV) La botiga ha de destinar-se a Cafè, i s'hauran de coHocar 

dos fanals que estaran encesos durant les hor-es de funció del T1eatr<e i, 

si no n'.hi ha, fins a les hores de costum en què es ·tanquin els cafès. 

XXV) Ha de mantenir-se el pas o comunicació del Cafè amb els 

pòrtics, però el Cafè haurà de construir dos petits departaments per al 

despatx de targes del T'eatr,e, quedant entre ells el pas de comunicació 

amb ~el Cafè, amb una porta que "es tancarà a la nit, i, encara que al da

munt d"'un dels departaments i .espai del centre poden constnúr-s'hi habi

tacions per a ús del Cafè, tot es farà sense perjudici de la servitud dels 

despatxos de targes o entrades. 

XXVI) Els dos patis existents, un a la part del davant de la cas¡a 

i l'altr~e a la del darrera, prestaran la s~ervitud de llums als locals imme

diats de !'edifici del Teatre. 

Primer p1s: 

Ga1eóes i dependènóes : 

XXVII) Han de dest:i:nar-se a Cafè, precisament en tots els dies i 

hores laborables en què hi hagi funció al Teatre, servint de cafè per a 

ell; a tal efecte, mitja hora abans de començar la funció, haurà de quedar 

1 
, I 
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lliure la galeria, obrint-se pel Liceu i pel Cafè, les portes de comunicació 
entre el «Vergd » i la galeria, o sigui,unalaterali tres alfons, i quecLant 
tancada la comunicació entre la galeria i la resta de la casa, per po~ta, 

reixa o el que s'acordi (posteriorment modificat en detall, en el sentit que 
s.i: l'amo dd Cafè ho prefereix, es tan-caüen les portes entre el «Vergel » i 

la galeria, quedant oberta solament la lateral entre el «Vergel » i el Cafè, 
on es collocaria un porter de la Soóetat per tal de vigilar l'entrada) . 

XXVIII) El cafè de la galeria haurà d'estar ben iHuminat, dec-orat 
1 amoblat ben decorosament. 

R·esta del primer pis : 

XXIX) Si es donen funcions en el «Vergel», ha de destinar-s'e a 
cafè. 

XXX) Donant-se funcions en el Teatre, ha de tallar-se la comuni

cació entre la galeria i la resta del pis, tancant-se la porta mentre no s'a
cordi el contrari, t11entre que si la funció es dóna en el «Vergel» p1ega 

la prohibició, perquè tot el pis es convertteix en cafè. 

XXXI ) La comunicació entre els diversos pisos del T,eatre, pe r tal 

que els espectadors puguin anar al Cafè i perquè ds dependents d'aquest 
passin a servir dintre del Teatr~, no es podrà interrompre. 

Pisos roestants: 

És potestatiu del propietari de la casa, destinar-los a Cafè. 

Terrat: 

XXXII) Com els patis, està subjecte a la servitud de llums a favor 

dels locals immediats de propietat. 

* * * 

Relacionades, amb ia conà:;ió possible, les servihtds que, activament 

o pa:ssivament, graviten damunt les c·as,es núms . z i 4 de la Rambla, pro

p~etat avui del Cercle del Liceu, entrem de ple a l'extrem C del dictamen 
dels senyors Arquitectes, que precedeix a aquesta exposició, o sigui: «C. 



El de bes càrregt¿es o servituds, positives o n•egatives, qU;e af.ecten els dits 
immobles » . 

Dec prèviament fer l'explícita manifestació que no conec normes ni 

principis, ni :tan sols cap estimable tractaclista especialitzat, que fonamen
ti les bases d''una peritació de servituds sobre finques urbanes . Es, doncs; 

una tasca força difícil i enutjosa, perquè hom ha de regular .el seu cri
teri amb una elemental prudència, una discreció aquilatada i una apre
ciació de totes les circumstàncies que concorren en cadascuna de les tren
ta-dues servituds que abans han .quedat relacionades i af,ecten, activa
ment o passivament, les cases 2 i 4 de la Rambla del Centre, propietat del 

Cercle del Lioeu. 

I, per a fonamentar discretament la tesi que tot seguit exposaré, ·.cal 
produir la imatge sensitiva del què són i per què es varen construir les 
cases 2 i 4 de la Ramb1a del Centre. Llur naixença, en l'ordre de l'esta

bliment civil, l'hem relaCionada en les condusions inicials d'aquest dicta
men. Als fundadors de la gran institució cultural del Liceu, els mancaven 
cabals per a assolir l'obLa de construoció del Gran Teatre; homes positius 

i pràctks, veritables repr.esentants de l'autèntic seny català, varen sacri

fkar tot el que era façana i exterioritat i v.aven establir, a favor de ter

oers, superfícies sufidents perquè altres construïssim i explotessin, amb 
l'int·erès de beneficiar-se'n, el que podri-en ésser serveis complementaris 

d'un Centre d 'Espectacles tan interess<:mt c1om fou , en la segona meitat 
dd segle passat, el Gran Teatr.e del Liceu, en la qual època el Cafè i el 

Casino o Club tenien tma importància que, pel desplaçam:ent ciutadà i 
modernitat de la vida, en l'actualitat pots.er no tenen. En forma que, per 

l'origen de llur establiment i per l'i:mponder.able dels fets consumats, les 
ca:s·es 2- i 4 de la RamblJa del Centre varen edificar-se, varen ésser i con

tinuen essent un complement decoratiu , d'esbarjo, de regulació de línies 
arquilt·ectòniques i àdhuc d '•exigències higièniqll!es i urbanístiques, de !'•edi
fici del Gran Teatre del Liceu . 

Una senzilla apreciació organolèptica ·o s·ensitiva de la façana i una 
s·ola mirada al plànol de la construcció revela la lògica i la realitat d,el 
que queda exposat. 

Qui senti la responsabilitat exigible al cridat a dictaminar, i n.o tin
gui cap partidisme ni esperit d''•especulació, després d''un examen detingut 

/ 



i detallat de totes i cadascuna de les trenta-dues servituds descrites, ha 

d'admetre que: Certament, en la major part d'elles, el Gran Teatre 

del Lioeu és predi dominant i 1es cas·es 2 i 4 de La Rambla son ser

vents, però al capdevall qui resulta beneficiat de totes Les servituds és el 

G:ran Teatre del Liceu, precisament perquè les cases 2 i 4 de la Rambla del 

Centre varen ésser projectades i construïdes com a complement insubsti

tuïble del Gran Teatre. 

Per les raons dites , el que subscriu passarà per alt el comentar i en

cara més l'intentar la valorització de la major part de les s.ervituds , més 

nominals que efectives en l'ord11e pràctic, que grav•en les tan repetides ca

s·es 2 i 4 de la Rambla; fent -esment tan sols de les de més r.elleu a:pa

rent. 

La IX, més que una servitud, és una declaració de dret a favor del 

Gran Teatre, perquè havent estat aquest en possessió pacífica a títol de 

domini, durant més de trenta anys, de.Ls ·entresols a què es contrau aques

ta nominal servitud, v•e en definitiva a acré~er la propietat del Gran Tea

tre •en quantia no menyspreable. 

La servitud nún11ero XI, corresponent al segon pis de la casa núme

ro 2 de la Rambla, no po.dia mai deixar d'éss·er, donada La convenció e

xistent amb el Conservatori del Liceu, ess1ent més aviat un esbarjo per a 

la propietat dd Liceu que, per la clina servitud, pot mantenir i sostenir la 

s·eva contractació amb !'·esmentat CoiliS•ervatori; per això es va donar aJ. 

Cerc1e del Liceu, en compensació, l'ús del local que forma la galeria del 

teroer pis en la part de la Rambla, i un costum ja antic demostra clara

ment que la tal servitud no es pot estimar econòmicament, ja que pel elit 

irrtercanvi de locals, res no abona el Conservatori al Cercle del Lioeu i 

VIceversa. 
La servitud XVII és l 'última establerta damunt La casa núm. 2 de 

la Rambla, o sigtú la servitud de vistes a favor del Teatre, degut a què 

el Teatre, ,endinsat i tot, té major elevació que el pla del terrat de la dita 

casa núm. 2. Aquesta és, aparentment, una servitud d'importància per

què impossibilita l'aixecament de l'edificaóó. Així seria si es tractés d'una 

edificació normal, però tenint en corñpte que, pel que hem dit abans, en 

realitat la casa núm. 2 no té segon pis i, per tant, és una construcció amb 

solu-ció de continuïtat i no és lògic que el propietari, mentre subsisteix.~ 
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la servitud indicada en benefici d<el T·ea:tre i utilització del Conservatori, 

tingui la pr·etensió d'·edificar a la màxima alçària de 26 metres que per

metien les Ordenances municipals. En conseqüència, el que per efecte de la 

servitud indicada de número XVII no pugui edificar-s·e a major alçària _ 

que la del pla de l'actual terrat, n.o constitueix desvalorització deduïble. A 

més que la pràctica constant ha fet que les servituds d'alçària i de la 

modalitat de la que ací tractem, no siguin valorables en el sector de la ciu

tat al qual ens referim. 

I passem a la casa núm. 4· No anotem en les quinze servituds que a

fecten la casa núm. 4, res valorable que hagi de deduir-se de la quantia a

tribuïda al dit immoble que, en puritat de veritat, constitueix el veritable 

esbarjo i complement del nostre Gran T·eatre. Observi's que la més des

tacada de les servituds a què ens referim, és la que, tant la p1a:nta baixa 

com el primer pis, galeria i dependències anexes, ha de destinar-se a cafè, 

obligació que deixa d 'existir des del moment en què el Gran Teatre ad

quireixi la pi1opietat de la dita casa, però indiscutiblement, mentre no 

s'·operessin modificacions de molta quantia, 1i seria n1Jolt difícil ar Gran 

Teatre, de t:r¡obar w1.a pràctica scibstitució a la s·ervitud ací esmentaJda. 

Hen1. de fer avinent., esperant no ésser desmentits, que, en la pràcti

ca oontractual, la val01;ació de les servituds, de les quals estan pletòri

ques moltes finques del sector vell de la nostra ciutatJ és un pretext per a 

substraure veritables valors a l'acció fiscal, c-onstituint motius de minva

ment c-ontributiu, s·ense que afecti en 1a pràctica entre parts a la desvalo

rització de les finques. N-o és finalitat del que subscriu, insinuar les possi

bilitats d'·encobrir o dissimular un veritable valor, sinó la de fixar, sego;ns 

el seu lleial saber i entendre, quin és el que creu que tenen les cases 2 i 

4 de la Rambla del Centre, autèntics complements de l'immoble del Gran 

T·eatre del Liceu. 

El que subscriu preté sentar principis i deduir cons·eqüències pràc

tiques i d''·eficàcia en la vida real i, actuant damunt de realitats, ha de con

cloure que les servituds que aparentment afecten i graven les cases 2 i 4 

de la Rambla, beneficien únicament i exclusivament la propietat del Gran 

Teatre del Liceu, de tal forma que tan sols per a preveure una raonable 

llibertat de moviments i excloure tota possibilitat de malentesos i topa

ments, per a l 'esdevenidor, amb el colinda:nt, ja fa temps que hauria ha-



gut de constituir una seriosa preo,cu pació de la propietat del Gran Tea

tre del Liceu, fusionar amb la seva, la propietat de les cases 2 i 4 de la 

Rambla del Centre. O ·sigui, realitzar allò que, amb una gran habilitat i 

·per manca de mitjans econòmics, varen deixar plantejat, per a realitzar 

'més enclavant, els senys ordenadors i fundadors de la p_ropietat del Gran 

Teatre del Liceu . 

Es tal l'ordenació de les propietats colinclants, Teatre del Lic eu i ca

ses 2 i 4 de la Rambla del Centre, q'ue s1ols un interès agermanat amb el 

que h a presidit feliçment les relacions entre el Teatre i el Cercle ctel Lic eu , 

ha evita:t conflictes que en la pràctic'a s'haurien traduït en enutj-os·es qües

tions judicials. 

Podrà clir-se que destaca una palmària contradicció en afirmar, com 

acabem de fer, que les servituds comentades sols beneficien la prop~etat 

'del Gran Teatre del Liceu, malgrat la qual cosa afirmem que no poden 

valorar-se, o sigui, que la dita utilitat no pot traduir-se en minva del valor 

'fixat pels senyors Arquitectes. Però la realitat és ben diferent ja que, es

Sient les servituds la veritable armadura de les cases 2 i 4 de la Rambla, 

queden valorades, en valorar aquestes, de tal manera que, si no existissin, 

'Les plantes, la construcció i la utilita't seria ben diferent, i es traduiria en 

un sensible augment en estimar el c'apital en funcions de renda o utilitat . 

R·ealment és paradoxal, unes servituds que porten aparellada una ma

JOr estimació de les finques que en resulten gravades; heus ací el cas 

que analitzem. 

I ací rau l'interès capdal, per part de la propietat del Gran Teatre 

del Liceu, d'adquirir les cases tantes vegades repetides. 

Els senyors pèrits Arquitectes, han donat una atinada i conscienciosa 

valoració, que certament ha de com'plaure el més exigent, ja que les ela

des del cadastre de l'·Estat i les de l'organisme fiscal municipal assenya

len un valor possiblement superior al del dictamen pericial que precedeix 

a aquest inf-orme. 

I anem a examinar el darrer extrem que es sotmet a la nostra consi

deració i que cons.ta en el proemi del clictam·en pericial: D. Tota aquella 

mena de circumstàncies que depenen de l'oportunitat del moment, conside

r-ació del passat i del pervindre d'.aqrvells immobtes, desplaçament del cen

tre de la vida barcelonina, i altres as pec tes dignes d,e tenir-se en compte . 
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Com a senzilles pinzellades, per no fer més fatigós aquest escrit i 

per a concretar en el possible, rdacionarem, com a elem.ents a tenir en 

compte, tots els que se'ns han ocorre·gut i que es poden comprendre ·en l'e
nunciat d~aquest abigarrat extrem: 

Primer. L 'agregació de la superfície sobre la que està construït el 

Gran T eatre del Liceu a 1es cases 2 i 4 de la Rambla del Centre, essent ja 

de propietat la casa núm. 6, dóna una planta total de considerable super

fície i rasant de façana a la Rambla i al carrer de Sant Pau, de tal quan

tia i categoria que, sens dubte, s·eria un dels solars més importants de la 

Barcelona vella. Es dirà que aquesta part de la ciutat ha sofert una min-· 

va d':estimació, però ens permetem d'afirmar que la tal minva es:tà sobra

da-ment compensada per l'agregaóó i agrupació en una sola finca del 

Teatre i les cas·es 2 , 4 i 6 de la Rambla, fins al punt que seria interessant 

de determinar amb quin percentatge poden estimar-se revalorades les 

quaüe dites finques en el moment en què quedin fusiona-des en un sol 

pr;edi als efectes del Registre de la Propietat. El que opina ha volgut, per

què devi:a fer-ho, assessorar-se contradictòriament sobre aquest impo,r 

tant extrem, i ha arribat al coeficient de superestimació per agregació, 

que silencia ací per raons d'elemental dÏ!screció. 

Segon. La projectada Granvia C, que, portada a terme en quals·e

vol dels diferents projectes existents, . millora notablement el Pla de la 

Boqueria, permetent una construcció monumeil.tal a l'immoble de la Ram

bla del Centre i carrer de Sant Pau, majorment si p~en estat l'avant-pro

j-ecte de desaparició del bloc de cases comprès entre la Rambla, carrer 

'de Sant Pau, carrer de l'H01spital i Plaça de Sant Agustí. 

Tercer. Tots els proj-ectes de Reforma interior de Barcelona, com 

sil. obeïssin s·ense discrepància a un mot d'·ordre, deixen intacte el bloc 

'cl'·eclificacions del Gran Teatre del Liceu i els seus anexos. 

Quart. La projectada Granvia B que, des de les Dressanes, seguint 

la rasant de l 'ac tual carrer del Dr. D 'ou , fins a Muntaner i Plaça de la Bo

nanova, dóna una possibilitat de major estimació a la propietat que resul

ti de refondre l'immoble del Gran T eatre del Lic e1.~ i la casa riúm. 6, amb 
les 2 i 4 de la Rambla del Centr-e.,¡ 

Cinquè. Les rendes que s'obtenen de les cases 2 i 4, l'adquisició de 

les quals ens ocupa, són prou estimables perque no hagi de preocupar 



massa l'arbitrar mi~jans econòmics per a amortitzar el cost definitiu de les 

dites cases_, en un terme prudencial. ( 

Sisè. Una altesa de mires convenient, i pensant en l',esdevenidor, a

consellaria d 1habilitar el que és avui casa núm. 2 per a conservatori del 

Liceu, anexionant els locals que ocupa •actualment, que són lògicament 

els de raonable ampliació cle locals ' i dependències del Gran Teatre del 

Liceu. 

Per les raons dites , considera eï s.o~ascrit que és interessant i conve

nient la compra de les cases 2 i 4 de la Rambla del Centr.e" per la quan

titat :que en definitiv.a es fixi, encara que sigui superDor a la v,aloració es

tric~ameni tècnica fixacba pels Arqu'itectes seny.ors Busqu,ets i Pons Do

mínguez, . essent .el més distant possible de la quantitat pretesa pel Cercle 

del Liceu, quantitat aquesta qu:e, ¡}odr'à •o no ésser interessant, però que el 

que !JOtascriu Creu un deune no considerar-la rabusiVra, si bé pertany a la 

pnopieiJat del Gran T,eatrie del Lice'u fer tota mena d'·esforços per tal de 

'lograr una notable rebaixa a la quantitat inicialment fixada com a tipus de 

compra-Vrenda pel Cercle del Liceu. 

Enté:n d sotascrit, sense preocupar-s•e ' dels comentaris que puguin 

fer-sé, qu'e la Societat cle Propietaris rdel Liceu, ha d'adquirir les cases 2 

ï 4 de la Rambla del Centre, que lï són cle gran conveniència per a re

valorar la seva propietat, que no ha de fer-ho pròdigament, però tampoc 

pot fer-ho amb esperit mesquí i especu1atiu que no encaixa en una Socie

tat per al foment de l 'Art, en la qua.l, eles del segon terç del segle passat 

l1i ha figurat tot el que cle gentil i honorable ha tingut Baroelona. 

A les bases fixades pels senyors 'Arquitectes en el s·eu assenyat dicta-· 

men •tecnic, no estarà cle més fer referència a: E. Fórmules per a l'ad-

quisició. , ! 

Fixé!Jt en definitiva el preu de c'ompra, hom ha de preocupar-se dels 

mitjans •per a canceHar-1o en la forma de maj·or comoditat per als se

ny·ors Ac-cionistes de la Societat del G'ran Teatre del Liceu. 

Jo vull descartar el repartiment g1o.bài per al pagament al comptat 

al venedor, en atenció als moments ·actuals amb llurs exigències i preo

cup.aóons econòmiques. És un dels c'as·os en què milLor queda ajustada i 

justificada la movilització del crèdit', ·i la nostra Societat el té prou verge 

perquè li fos rebutjat. 
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No crec difícil que es pugui trobar qui presti a la nostra Societat el 
di.ner necessari per a satisfer al ooí:nptat la diferència entre el preu t·o
tal de oompra-venda i l'import de la hipoteca que les cas-es 2 i 4 tenen 
·amb el Banc Hipotecari, i mentre s '-obté La inscripció de la compra-ven
da al Registre de la Propietat, prèvia l'agrupació en una s·ola, de les qua
tr:e designes, pot tramitar-se una hipot·eca única amb el Banc Hipote
cari, per 2 5 ò so anys, com ampliaqo de la que ja té s>abre les cases 2 i 
L¡., amb la qual hipoteca quedaria canceHat el préstec inicial fet a la persa-· 
na abans aHudicla, el qual préstec no hauria cl''éss-er per terme superior a 
90 elies, termini que, tot expert en aquesta mena d'operacions ha de con
siderar suficient per a dur-la a hon terme. 

I sense que vulgui significar precedent, i sQls com a exemple de to
pall màxim, suposant que l'operació global concertada amb el banc Hi
potecari fos per I. 4oo,ooo pessetes, .eh s·ery¡eis de Tr,esoreria per int-eressos 
i amortització serien aproximadament de pessetes 5 6,o 5 7'·4o semestrals si 
la hipoteca era per 2 5 anys; de 52, I o8 pess,etes semestrals si es concer-· 
tava per 30 anys; de 47,56o'2o si era per 40 anys, i de 45,435'6o pesse
tes semestrals si era per so anys, quantitats que poclri:en perfectament sa
tisfer-se amb les rendes obtingudes, suplint en tot cas els propietaris amb 
tm r·epartiment anual que mai, lògicament pensant, no s·eria superior al 
que durant molt de temps ha vingut s'atisf,ent-se per a l'adquisició de la ca
sa núm. 6 de la Rambla, que sols tindria una justificació pr.oclamada, si 
resulta completada per la compra de 1es números 2 i 4· 

Uestatisme és equivalent a descomposkió i decaïment; 1 et nostre 
Gran Teat11e pat·eix fa temps, per desgràcia, d'aquest mal. Cal convertir 
en qllekom de positiu esdevenidor el que, s•eguint el camí emprès, indef,ec
tib1ement ·ens portaria a un esmicolament. És possible que s'apropin si
tuacions de gran responsabilitat per a l'esdeven~clor de la nostra Socie
tat i, com més anelacla aquesta .es trobi, millor s'apDeciarà la seva for
taLesa i 'es trobarà en elia el camp apropiat per a des·enrotllar iniciatives 
de caràcter oficial que estan en el programa dels dirigents el-e ¡a nosüa au
tonomia. La Societat de propietaris del Gran Teatre del Liceu, té, a .més 
dels mitjans que s'acaben d'exposar, altres mitjans propis que li po'den 
permetre la reforma tan desitjada de l'·escenari; són el següents : 

E'S peroehen anualment 29,3 53' 68 pessetes com a pensió de les loca-
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litats af,ectes a cens, la qual pensió total capitalitzada al 4 per c-ent, rep!'e-

senta un capital de 733,842· pessetes . Redimint aquests censos, aprofitant 
el moment i circumstàncies oportuns·, implicaria l'obtenció de cabals molt 
interessants per a tota modernització o· adaptació de la nostra propietat, a 
més que no hi ha cap raó que justifiqui que, per a assegurar una pensió 
anual de 3o,ooo rals al Cons•ervatori del Liceu, existeixin localitats gra
vades per un capital tan respectable, quan la propietat del Liceu pot for
nir garanties que supleixin amb avantatge les donades al Conservatori, 
les quals, amb raó d'ésser en alt!'es temps, són avui abusives i depres
sives. 

I acaba 1a tasca del sotascrit, en la qual ha volgut independitzar-se 
'de t.ot prejudici i solament, p!'evi un estudi acurat i detingut, opinar en 
consciència, que és el mateix que equitat i, sotmetent-me a tot judici més 
aut.oritzat, signo el present a Barcelona el dia catorze de març d·el r 9 3 6. 
- Josep M g Pallès. -Rubricat. 
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