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GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENTS

PROFESSIONALS I ARTÍSTICS

JUNTA DE PATRONAT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEL LICEU

Acta presa de la reunió constitutiva de la Junta de Patronat del Con

servatori Superior de Música del Liceu, celebrada el dia 30 de gener

de 1.984, a les 12 h., a la Sala de Mapes del Palau de la Generalitat.

Membres assistents:

Sr. Josep Casanovas, Delegat Permanent de la Generalitat al Conserva

tori de Música del Liceu.

Sr. Salvador Pueyo, Representant de la Direcció General de Música,
Teatre i Cinematografia del Departament de Cultura.

Sr. Ramon Martínez Callón, Representant de la Diputació Provincial

de Barcelona.

Sra. Anna M. Guàrdia, Representant del Consell Assessor del Departa¬

ment d'Ensenyament.
Sr. Josep M. Figueres, en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Ramon Aramon, en representació de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sr. Josep M. Llorens, Representant de l'Associació Conservatori del

Liceu.

Sr.Manuel Sancho Vecino, Representant de l'Associació Conservatori

del Liceu.

Sr. Rafael de Jaumar, Representant de l'Associació del Conservatori

del Liceu.

Sr. Francesc Bonastre, en representació de la Reial Acadèmia Catala

na de Belles Arts Sant Jordi.

Sr. Manuel Bertrand, Representant de la Societat del Gran Teatre

del Liceu.

Sr. Ricard Villanueva, Director del Conservatori Superior de Música
del Liceu.

Sra. Rosa Sadó, Cap d'Estudis del Conservatori Superior de Música
del Liceu.

Sr. Octavi Mestre, Vocal Assessor designat pel Departament d'Ensenyament
Sra. Maria Cateura, " " " " " "

Sr. Antoni Barata, " " " " " "

Sra. Maria Josep Prats, Representant de la Direcció General d'Ensenya¬
ments Professionals i Artístics.
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Ordre del dia:

1.- Constitució de la Junta de Patronat.

2.- Informe de la Presidència de la Junta de Patronat.

3.- Constitució de les Comissions Permanents, d'acord amb el que és
I

previst a l'article 3r. del Reglament de la Junta i designació
dels vocals assessors i representant de la Junta de Patronat que,

respectivament, han d'integrar-les.

Desenvolupament de la reunió:

1.- Constitució de la Junta de Patronat.

El Sr. Casanovas presenta, en primer lloc, els assistents
a la reunió, als quals dóna la benvinguda i agraeix la seva presèn¬
cia. Dóna per constituida la Junta de Patronat amb els integrants
dels diferents estaments representats i encomana a la Sra. Prats que

acompleixi les funcions de Secretària de la Junta, a efectes de l'e¬
laboració de l'acta corresponent.

2.- Informe de la Presidència de la Junta de Patronat.

Tot seguit, el Sr. Casanovas, passa a explicar les motiva¬
cions que han induit a la constitució d'aquesta junta de patronat del
Conservatori del Liceu i el procés seguit fins avui pel que fa a la
normativa legal vigent sobre aquest tema (Decret de desdoblament del
Conservatori Superior de Música de Barcelona, nomenament del Delegat
Permanent de la Generalitat al Conservatori del Liceu, remodelació
de la Junta de Patronat i reglament provisional). Procedeix a la lec
tura d'alguna d'aquestes disposicions.

Pren la paraula el Sr. Octavi Mestre per tal d'exposar l'£
volució històrica seguida pel Conservatori de Música del Liceu i per

explicar les motivacions que han originat la reunió d'avui. Analitza
amb profunditat algunes de les vicissituds viscudes des de 1.931 ençà,
per aquesta~^-Institució. Seguidament, explica la conveniència que una

entitat púb-lica recolzi la gestió de l'actual Conservatori donat que

així ho preceptúa l'actual legislació; fins ara, ha estat una associa
ció privada la que ha gestionat el centre, la qual cosa podria anul·lar
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la validesa acadèmica dels estudis impartits.

La presència de membres representatius de diverses enti¬

tats públiques integrant un Patronat, corregiria aquestes deficièn
cies legals i és per això que s'ha procedit a la constitució d'aques

I

ta Junta.

El Sr. Casanovas procedeix a la lectura de les diverses fun
cions que com a Delegat Permanent li són encomanades i les tasques que

han de desenvolupar les Comissions Supervisores i dóna els aclariments

precisos al respecte. També llegeix la correcció d'errades publicada
al D.O.G. i que afecta la composició de la Comissió de Supervisió Eco

nòmica. Considera que la Junta de Patronat haurà de reunir-se amb una

periodicitat mínima bianual, si bé les Comissions que es constituiran

hauran de fer-ho més sovint.

El Sr. Octavi Mestre suggereix que junt amb l'acta de la
reunió es trameti a tots els assistents còpia de l'Ordre d'l d'octu¬

bre (Publicada al D.O.G. del 16 de novembre de 1.983) de reorganitza
ció provisional de la Junta de Patronat"del Conservatori Superior de
Música del Liceu.

El Sr. Sancho Vecino expressa la seva voluntat de col·labo¬

rar en la solució dels problemes que avui té plantejats el Conserva¬

tori i és per això que ha retornat a l'Associació. En aquest punt el

Sr. Casanovas passa revista als problemes més punyents que afecten

el Conservatori: insuficiència dels locals, excés d'alumnat en reia

ció al nombre de professors, etc.

El Sr. Figueras demana que consti a l'acta de la reunió,
la preocupació de l'Ajuntament de Barcelona per allò que han de ser

els ensenyaments musicals; fa palès als assistents que la ciutat de
Barcelona disposa de dos Conservatoris Superiors: el Municipal i el
del Liceu, i que cal no oblidar-se de cap d'ells.

El^,Sr. Casanovas intervé tot dient que el Conservatori Mu-

nicipal ha estat mencionat en el moment en què s'ha parlat del Decret

de separació d'ambdós Conservatoris i aclareix que si bé tots :elsr-mem

bres de la Junta poden expressar llur opinió, en aquests moments cal

no desviar-se del punt central de la reunió que fa referència al Con¬

servatori del Liceu.
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El Sr. Octavi Mestre " contesta la intervenció del Sr. Fi¬

gueras en el sentit que en aquests moments és més urgent intervenir
en la problemàtica del Liceu donat que és més greu i complexa que no

la del Conservatori Municipal. Cal l'esforç de totes les entitats re

presentades per millorar la situació d'aquest centre.

El Sr. Martínez Callén agraeix públicament la tasca porta¬
da a terme pel Sr. Mestre en l'ordenació del Conservatori del Liceu

i fa constar que ell ja havia parlat de la situació del Liceu a l'Ho
norable Conseller d'Ensenyament, en el moment de les transferències.

3.- Constitució de les Comissions Permanents, d'acord amb el que és
previst a l'article 3r. del Reglament de la Junta i designació dels

vocals assessors i representant de la Junta de Patronat que, respec¬

tivament, han d'integrar-les. ~

El Sr. Casanovas anomena els membres que han de formar part
de les Comissions de Supervisió Acadèmica i de Supervisió Econòmica,
d'acord amb l'Crdre d'l d'octubre de 1.983 (D.C.G. de 16 de novembre

de 1.983). Nomena, un a un, els diferents representants que hauran
de constituir la Comissió de Supervisió Acadèmica:

President: Sr. Josep Casanovas.

Representant de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals i
Artístics :Sra. Maria Josep Prats.

Representant de l'Associació Conservatori del Liceu: Sr. Rafael de

J aumar.

En aquest punt intervé el Sr. Mestre tot manifestant la seva sor¬

presa per aquesta decisió; suposava que seria el Sr. Josep Maria
Llorens qui formaria part de la Comissió de - Supervisió Acadèmica
atesa la seva experiènc^ia docent i que el Sr. Rafael de Jaumar es¬

taria integrat en 1'altra Comissió, en qualitat de Tresorer.
El Sr. Rafael de Jaumar considera que la figura del Tre¬

sorer està contemplada com a càrrec no delegable dins la Comissió de

Supervisió Econòmica i que, per tant, hauria de recaure aquesta re£

ponsabilitat en l'actual Tresorer de l'Associació, el Sr. Carranza.
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S'entra en una discussió sobre la figura del Tresorer
i la composició de la Comissió de Supervisió Econòmica. Finalment,
el Sr. Casanovas centra el tema i s'intenta acabar la composició
de la Comissió de Supervisió Acadèmica. En aquest sentit s'integra

I

en aquesta Comissió el Sr. Ricard Villanueva, com a Director del

Centre.

Per últim, cal nomenar un dels tres vocals assessors de¬

signats pel Departament d'Ensenyament. El Sr. Octavi Mestre sugge

reix la designació de la Sra. Maria Cateura com a experta en qües¬
tions pedagògiques.

El Sr. Rafael de Jaumar creu que es planteja un problema

d'incompatibilitats en la designació d'aquesta persona si bé reco¬

neix, a l'igual que la resta de representants de l'Associació, la
seva vàlua.

El Sr. Octavi Mestre replica al Sr. de Jaumar donat que

aquest nomenament no significa cap remuneració.

La Sra. Maria Cateura manifesta que com a professora del

Conservatori Municipal té reducció d'horari i com a professora de
l'Escola Universitària de Magisteri no té pas dedicació exclussiva;

a més, el nomenament d'Assessora del Ministerio de Cultura no li su

posa gaire dedicació (1 matí cada trimestre) i no percep cap tipus
de compensació econòmica per aquesta labor.

El Sr. Villanueva creu que la incompatibilitat és més
aviat de tipus ètic, pel fet d'estar vinculada a un altre Conser¬
vatori .

La Sra. Cateura s'estranya per l'actitud del Conservatori

del Liceu, donat que sempre hi havia hagut una gran harmonia entre

ambdós Conservatoris.

El Sr. Josep M. Llorens constata que hi ha un desdoblament
dels Conservatoris, la qual cosa no>-succeïa abans; tanmateix, creu

que la Sra. Cateura pot estar present en les reunions de la Junta de

Patronat, però no en cap de les Comissions.
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El Sr. Villanueva opina que encara que hi hagi una separa¬

ció legal entre els Conservatoris del Liceu i Municipal, ha de cont¿
nuar havent-hi una estreta col·laboració entre ells i esmenta la tas¬

ca clarificadora que s'està portant a terme al Conservatori del Liceu

aquests darrers mesos.

El Sr. Mestre reconeix les tasques de millorament del Con
servatori del Liceu, però hi ha tot un seguit de qüestions pendents

de solució. Quan es va pensar en Maria Cateura hom creia que podia

aportar una part de coneixements tècnics per sobre de la seva vincu
lació al Conservatori Municipal.

El Sr. Villanueva creu que moltes de les possibles qües¬

tions que s'encomanarien a la Sra. Cateura es troben ja contemplades

dins la Reglamentació General dels Conservatoris. A més a més, pensa

que podria haver-se designat una persona aliena al Conservatori Mun_i
cipal.

El Sr. Figueras lamenta la manca de sensibilitat del Depar
tament d'Ensenyament en aquesta designació i manifesta la seva sorpre

sa per aquest fet.

El Sr. Mestre contesta al Sr. Figueras tot precisant que

els problemes del Conservatori del Liceu s'han tractat de resoldre
amb la màxima sensibilitat, sense fer-ne cap tipus de publicitat; la

proposta de la Sra. Cateura s'ha fet pensant, bàsicament, en les seves

capacitats organitzatives i metodològiques 1 com "a coneixedora dels

problemes intrínsecs dels Conservatoris.

El Sr. Villanueva suggereix que la decisió sobre aquest t£
ma sigui presa pel Sr. Casanovas, el qual es qüestiona sobre un pos¬
sible ajornament de la decisió a prendre.

El Sr. Bonastre creu que hauria de nomenar-se la persona

que tingui més capacitat per dur a terme aquesta tasca; això compor

ta la sol·licitud del Sr. Pueyo en el sentit que es llegeixin novament
les atribucions de la Comissió de Supervisió Acadèmica i s'analitzin
les característiques de cadascuna d'elles.

El Sr. Octavi Mestre replanteja la designació de la Sra.
Cateura en el supòsit que deixés l'activitat docent al Conservatori
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Municipal. El Sr. Bonastre demana als assistents si aleshores hi

hauria cap inconvenient en aquest nomenament.

El Sr. Figueras comenta que la presència de la Sra. Ma¬

ria Cateura en aquesta Comissió suscitaria suspicàcies en qualse¬
vol cas.

El Sr. Casanovas demana a la Sra. Cateura la seva opinió
sobre aquest assumpte, a la qual cosa contesta que no cal cap opi¬
nió pròpia donat que creu que el seu nom no interessa que figuri com

a integrant d'aquesta Comissió.

El Sr. Figueras creu que la terna d'assessors a escollir

l'havia d'haver proposat la Junta de Patronat i, personalment, pro

posa que una d'aquestes persones de la terna havia de ser el Direc

tor del Conservatori Municipal. Opina que hi ha una manca de plani
'icacio en temes musicals, al Departament d'Ensenyament i que el
Conservatori Municipal ha exercit funcions de suplència en alguns
casos.

El Sr. Bonastre remarca que el Sr. Soler també pertany a

un Conservatori i que, malgrat això, no es qüestiona la seva presèn
eia a la Junta. No entén la preocupació que pot provocar la presèn¬
cia d'una sola persona del Conservatori Municipal a la Comissió de

Supervisió Acadèmica.

Es proposa, novament, l'ajornament de la decisió, a la qual
cosa s'oposa el Sr. Barata tot manifestat la necessitat d'assolir un

acord en aquesta sessió.

El Sr. Casanovas demana al Sr. Mestre, que accepti la voca

lla a la Comissió de Supervisió Acadèmica.
El Sr. Rafael de Jaumar proposa sotmetre el tema a votació.
El Sr. Martínez Callén proposa el nomenament del Sr. Mestre,

Finalment, s'efectua la votació per tal d'escollir el vocal

assessor del Departament d'Ensenyament, que ha de formar part de la

Comissió de Supervisió Acadèmica, el resultat de la qual és el^^següent:
Sr. Octavi Mestre ~ 9 vots.

Sra. Maria Cateura 6 vots , '

Vots en blanc 1

Abstencions 1
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Per tant, s'elegeix el Sr. Octavi Mestre com a Vocal Assessor del

Departament d'Ensenyament a la Comissió de Supervisió Acadèmica.

La Secretària de la Comissió serà la Sra. Rosa Sadó, Cap

d'Estudis del Conservatori del Liceu.
(

La Comissió de Supervisió Econòmica estarà integrada per:

Sr. Josep Casanovas, President.

Sr. Manuel Sancho Vecino, President de l'Associació del Conservatori

Sr. Manuel Carranza, Tresorer de l'Associació del Conservatori.

Sr. Antoni Barata, Vocal Assessor del Departament d'Ensenyament.

Vocal designat per la Junta de Patronat i Secretari de là Comissió:
Sr. Manuel Bertrand, Representant de la Societat del Gran Teatre del
Liceu.

La sessió es clou, i perquè quedi constància del que s'hi^_

ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, amb el vist-i-

plau del Delegat Permanent de la Generalitat al Gonservatori Superio
de Música del Liceu.

Barcelona, 16 de febrer de 1.984.

/ Delegat Permanent de la
Generalitat al Conservatori del Liceu.


