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SESSI6 NÚM. 28 DE LA COMISSI6 
DE POLhICA CULTURAL 

La: sessid s ’obre a dos quarts d’onze del matí i cinc mi- 
nuts. Presideix el Sr. Descals, acompanyat del secretari, Sr. 
Girnknez. Assisteix la Mesa el lletrat Sr, Muro. 

Hi sdn presents les diputades i e h  diputats Sra. Brugue- 
ra, Sra. Capell, Sr. Jan&, Sr, Salvateh, Sr. Iglesias (en 
substitucib de la Sra. Sanabru), Sra, Vendrell (en substitu- 
ci6 del Sr. Sufier), Sr. Vila i Gir6 (en substitucib del Sr. Va- 
reia), Sra. Vidal i Sr. Vila i Furuny, pel G. P. de 
Converg2ncia i Unió; Sr. Cadevall, Sr. Dulniau i Ribuitcs, 
Sr. Subrequks, Sr. Terradellas i Sra. Torrent, pel G. Sucia- 
Ehfa; Sr. Rargall6 i Sr. Carad-Ruvira, pel G. P .  d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Sr. Riera i GassiOt, pel G, P. 
d’lniciativa per Catalunya, i Sr. Pujol i Folcs&, pel G. P, 
Pupls iar. 

Assisteixen a aquesta sessi6 el director general del Gran 
Teatre del Liceu, Sr. Josep Caminal i Badia, l ’urquitecte del 
Teatre, Sr. Ignasi de Sold-Morales, i I’advocat i secretari 
d’actes del plenari dei Consorci, Sr. Jaume Sol6 i Gend 

Qrdre de! dia 

Punt únic: Compareixenp del director general del Gran 
Teatre del Liceu per a informar sobre els fets que van pro- 
vocar I’incendi (acord de la Comissid del 24.iil.92, BOPC, 
212, 13737). 

El Sr. PRESIDENT: CornenGa Ia sessió. 
En primer lloc, voldríem donar la benvinguda al director 

del Gran Teatre del Liceu, el senyor Josep Caminal, que ve 
acompanyat per tres persones, que són en Jaume Sol6 i 
Gené, seeretari del Consorci, Ignasi de Sol&-Morales, arqui- 
tecte, i el senyor Pla i Arxé, assessor. Aquesta Presidbncia 
demanaria I ’assentiment dels membres de la Comissió per- 
quk poguessin romandre aquí i després, a la segona part 
d’ aquesta sessió, si escau, poguessin cantastar les preguntes 
que es formulessin, i per ajudar a completar la informació 
del senyor Josep Caminal. Per assentiment, doncs? (Pausa.) 
Grhcies. Bég passem doncs ai punt únic de l’ordre del dia, 
que és la compareixenp del director del Gran Teatre del Li- 
ceu per informar dels fets que van provocar l’incendi, acord 
uninime de la Comissi6 del 24 del 111 del 94. 

He de fer també avinent que l’ajornament d’aquesta ses- 
sió fou deguda a un escrit tram& pel senyor Josep Caminal 
al Molt Honorable President del Parlament, que, entre d’al- 
tres motius, deia: <(per tal de preparar degudament la meva 
intervenci6 sol.licito que se’m permetin uns dies mésn. Ens 
va semblar oportli aquest ajornament en benefici de tots no- 
saltres i 6s per aixb que se ceIebra aquesta Comissi6 avui. 

Bé, dit aixb, passariem la paraula ai senyor Josep Cami- 
nal per a la seva exposici6, tenint en compte que, carn qual- 
sevol sessi6 informativa, constar& de dues parts: la primera, 
d’exposició; hi haurh després una pausa de vint minuts per- 

qu2 aquesta presidkncia pugui recollir les preguntes i orde- 
nar-les, i després passartem a la segona part, que serien pre- 
guntes i respostes. 

Ei senyor Caminal té la parauIa. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DEL GRAN TEATRE 

DEL LICEU (Josep Caminal): Senyor president de la Co- 
missi6 de Cultura del Parlament de Catalunya, senyores i 
senyors diputats, deixin que ..., les meves primeres paraules 
entenc que han de ser de reconeixenqa i d’agraiinent per 
l’oportunitat que se’rn dóna d’explicar en aquesta cambra 
legislativa eis fets luctuosos esdevinguts el 31 de gener 
proppassat, així com les previsions de futur del Gran Teatre 
dei Liceu, per precisar tot aElb que ha estat dit per mi mateix 
en manifestacions públiques, en el pIenari de 1’ Ajuntament 
de la ciutat i, abans-d’ahir, davant del jutge. Com ha dit el 
senyor president, m’acompanyen en aquesta compareixenpi, 
certament, el senyor Ignasi de Sola-Morales, que és l’arqui- 
tecte i director del projecte de reconstrucció del Teatre; el 
senyor Jaume So16 i Gené, que és l’advocat del Consorci i 
secretari d’actes del plenari -del plenari del Patronat, del 
Consorci-, i, finalment, el senyor Ramon Pla, en la seva 
condici6 d’assemr de la Comissió Artística Assessora que 
un servidor va crear un cop es va incorporar a1 Gran Teatre. 

No vull dissimular tampoc avui el meu profund respecte 
per la signifiicació del marc en el qual ens trobem i per la 
representativitat politica i cultural de tots vost&s, senyores i 
senyors diputats. 

Durant els dos mesos i mig transcorreguts des de l’incen- 
di del Gran Teatre he procurat, en tot moment, mesurar les 
meves paraules en recerca constant d’una posici6 que afavo- 
rís mhximament la confluencia positiva de voluntats; lluny, 
per tant, de disquisicions o de respostes a afirmacions he-  
xactes que poguessin generar cap tipus de pol&mica, perque 
entenc que allb que cal en aquests moments, sobretot, és Ia 
unitat de criteris sobre la qual bastir una acció de futur. 

Per aixb, contrhriarnent al que aIgú hagi pogut pensar, el 
meu capteniment ha estat fonamentat en la prudkncia i en el 
respecte, i en f’explicació franca del que calgui on realment 
calgui: en un passat immediat, en el plenari de I’Ajuntament 
i davant del jutge que instrueix les diíigbncies; avui, al Par- 
lament de Catalunya. 

Centraré, doncs, la meva exposició en dos grans blocs, en 
dos grans enunciats: d’wna banda, els fets del 3 1 de gener de 
1994 i les mesures de seguretat del Gran Teatre del Liceu; 
d’altra banda, quines s6n les bases de la reconstrucció i del 
futur dei Teatre. 

Centrant-me ja en el primer dels enunciats, he de dir, ben 
clarament, que totes les actuacions de signe divers fins ara 
en curs no han invalidat cap de les afirmacions inicials un 
cop produi’t el sinistre, o de les posteriors. És a dir que, com 
a consequhcia d’un accident fortui’t, originat per uns tre- 
balls de soldadura que es feien a l’escenari -m6s concreta- 
ment, la soldadura d’una pestanya en la part superior del 
teló tallafocs-, es produi un incendi de violkncia extrema 
que causa la destrucci6 de la caixa eschica, de la sala, de 
bona part dels baixos del Teatre, per6 que restaren excloses 
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d’aquesta devastaci6 ei Sal6 dels Miralls, el vestibul, les de- 
pendkncies administratives, el Cercle del Liceu i el Conser- 
vatori; que el foc es produí al voItant de les onze del matí 
-així ho certifica que fos justament en el torn de visites es- 
colars de les onze-; que en un termini de pocs minuts, un 
cop detectat el foc, arribaven ies primeres dotacions de 
bombers; al llarg de les setmanes anteriors aquest preth as- 
pecte pokmic ha quedat desactivat per l’evidhcia dels fets, 
compulsats i contrastats. Sobre les onze s’esdevingub I’in- 
cendi; a les onze i nou minuts es produ‘ien les primeres tru- 
cades als bombers, totes elles prhcticament coincidents en el 
temps, i al voltant d’un quart de dotze arribaven ies primeres 
unitats d’extinció; que el te16 tallafocs fou abaixat immedi- 
atament en ser donat l’avis &alarma; aixi doncs, era abaixat 
en produir-se l’incendi. Amb referkncia a les mesures esta- 
blertes per als processos de soldadura que es venien fent des 
de I’estiu passat, i a proposta de l’empresa contractada, es 
complien degudament. Aixb és: quatre extintors situats en la 
zona d’influhcia de la soldadura, amb el personal C Q ~ E S ~ O -  

nent del Teatre per usar-10s; disposició de mantes d’amiant 
per sufocar qualsevol punt de foc. L’evidhcia que aixb era 
així ens I’ha reportada el fet que, en stcompIir-se les feines 
de desenrunament del Teatre, i en mibar a la zona de I’esce- 
nari, han aparegut -i així ho testimonien els informes dels 
perits judicials- restes d’aquests elements protectors. 

Aquestes dades bhsiques i essencials, gran part de les 
quals foren facilitades per mi mateix el dia de l’incendi, les 
vaig reportar després dp haver-me entrevistat amb el personal 
soldador de l’empresa Lázaro, amb els treballadors de l’es- 
cenari i amb els adjunts dei director tknic del Teatre. 
Aquest darrer, certament, n3 era absent, perque, en i’exercici 
de les seves campetencies professionds, era a París aquell 
mateix dia. 

Quant a mi, en aquell moment jo era al meu despatx, en 
una reunió de treball. Assabentat de la situació, vaig com- 
provar-la en persona, vaig inquirir si s’havia avisat els bom- 
bers, vaig donar ordre de desallotjar el Teatre i, juntament 
amb els colhboradors mds directes, vaig restar al Teatre per 
assegurar-me que no hi qued6s ningd. Pensin que en aquells 
moments hi havia prop de cent treballadors en el Teatre. 

Amb la reflexi6 mesurada, possibilitada peE transcurs 
temporal a la posterioritat dels fets, tot apunta -i així ho tes- 
timonien la policia judicial, ets bombers i les diverses parts 
implicades- que les guspires de la soldadura mencionada fo- 
ren la causa -mediata o immediata- de l’incendi, o, deriva- 
dament, el despreniment d’una part de l’acer roent objecte 
de la soldadura, que pogué fer caure -aquest darrer- els 
plecs del <<guardamalletes>> 4 s  a dir, la franja superior de la 
boca de l’escenari on, era ubicat el logotip del Liceu. 

Quant a aquest punt, referent a la seguretat, 6s licit -hi 
insisteixo- de preguntar-se si les mesures establertes eren 
adequades i si la soldadura era feta en un context ambiental i 
funcional adient. En aquest sentit, el Teatre col-labor& estric- 
tament amb I’empresa contractada en ordre a tot el que l i  
fou sol.licitat. Així, abans de l’estiu i fruit de la iniciativa 
presa per iniciar amb urgkncia diversos treballs de millora i 

reforqarnent de diferents punts del Teatre, -treballs majori- 
thiwment de soldadura-, l’empresa abans esmentada estabEZ 
les mesures de seguretat pertinents, tot demanant al Teatre 
que aportés el personal complementari auxiliar, 

Certament, no és un secret per a ningd que amb anteriori- 
tat es feren múltiples treballs de soldadura, tots ells seguint 
les condicions establertes per l’empresa contractada, 
SAPTC, i la subcontractada per aquesta, Lázaro, les quals no 
són tan sols de reconeguda solvencia en el sector industrial 
corresponent, sinó que també s6n les que executen nombro- 
sos treballs de restauració en edificis singulars de la ciutat. 

En cap moment la direccid del Teatre no va rebre cap 
mena d’indicació de l’empresa contractada -ni dels seus es- 
pecialistes- en ordre; a modificar els plantejaments i candi- 
cims de seguretat preestablerts. La reiterada insistkncia 
sobre aquest tema de les mesures de seguretat rn’imposa 
aportar a aquesta cambra unes dades objectives; una aporta- 
ci6, en definitiva, que ha de ratificar el convenciment perso- 
nal d’haver actuat des de la meva incorporació al Teatre el 
mes d’abril del 1993 amb el rnhxim rigor operatiu i de pre- 
visi6 en tot allb que afectava la seguretat. 

Resumint, aquestes dades objectives són: la petici6 a l’ar- 
quitecte -al qual s’havia demanat el projecte de reforma del 
Teatre d’un informe detaIlat sobre les mesures de seguretat 
que, al seu criteri, tenien carhcter d’urgbncia; la presentaci6 
d’aquest informe a la reunió de la Comissi6 Executiva del 
Consorci el mes de juny, tal com consta n les actes; l’aplica- 
ció d’un programa de mesures urgents, fruit d’aquest infor- 
me, que s’inicih amb habilitaci6 d’un &dit extraordinari de 
prop de 100 milions -decisió presa, d’altra banda, en uns 
moments que col.lateralrnent les meves preocupacions im- 
mediates eren donar solució al deute histbric del Teatre -un 
rbssec de prop de 1,000 milions un cop assumits institucio- 
nalment, previament, altres 6.000-, la situació gravissima de 
tresoreria, fruit d’efidarrerirnents en els pagaments corpora- 
tius de les aportacions pressupostaries ordinhries per cobrir 
el deficit d’explotaci6, i un desequilibri pressupostari de 232 
milions de pessetes, segons el tancament de I’exercici de la 
temporada 92-93, aprovat també en el plenari ordinari del 
mes d’octubre. 

Amb tot, i a pesar d’aixb, aquest programa comprenia: 
reparació de la marquesina de l’entrada principal; reforg de 
l’estructura de ferro de la coberta de la sala on es trobava la 
Sala Mestres Cabanes; reforq de l’estructura de ferro de la 
coberta del sostre de la caixa eschica; reforq de la pinta del 
Teatre; refort; dels suports de fusta de l’ernpostissat de I’es- 
cenari. Totes aquestes mesures eren fetes i acabades abans 
del dia 31 de gener. Tot aixb, quant a mesures preses a ini- 
ciativa prbpia. Plantejo ara la pregunta: les imposades per 
normativa, quant a previsió contra incendis, es complien? 
Efectivament, afirmo que si. Així, per exemple, el parc 
d’extintors no solament possei’a les certificacions d’estar en 
perfectes condicions, sin6 que superava en nombre d’unitats 
a lk  que prescriu la normativa contra incendis. Aixb mateix 
és afirmat quant a les minegues: permetin-me també que 
rn’estengui breument en aquest tema de les mhnegues: 
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manegues que, contrhriament a certes afirmacions, no tenien 
una dilatada vida pret&rita, sinó que havien estat instalplades 
no r n h  enlld de tres anys enrere, arran d’una remodelaci6 
dels passadissos circulars del Teatre. 

Certament, perb, les mhnegues, el dia de l’incendi, no 
funcionaren adientment. Que: va succeir? L’informe del 
bombers i de l’empresa MUSA, especialitzada en afers de 
naturalesa semblant, i homologada degudament, reporta que 
aquestes manegues esdevenen d’efichcia molt minvada si en 
el moment de 1’Pjs no s’aconsegueix un perfecte <<allisat>> en 
el desplegament, fins al punt que I’existhcia d’un sol plec 
pot arribar a obstaculitzar-ne el funcionament, Tant és aixf 
que en la nova normativa contra incendis, actualment en es- 
tudi a nivell de tot S’Esta?, es proposa de substituir els mo- 
dels actuals, tot i llur homologaci6 vigent, per uns altres 
l’estructura dels quals imposi una regularitat estructural en 
la materialitat de la seva disposici6 sense replecs en tota 
l’extensió. En la situació a que el personal del Teatre es va 
veure abocat era prhcticarnent impossible exigir-li, a més, la 
cura en un desplegament concret. 

Insistint encara en les iniciatives preses en matkria de se- 
guretat des d’aquesta temporada, voldria afegir les següents: 
disposar de l’informe preceptiu de I’arqui tecte senyor Ignasi 
de Sol5-Morales sobre la viabilitat del muntatge de cada 
bpera; disposar del permís preceptiu dels bombers si, per 
exigkncies del muntatge, hi haguessin riscos greus -per 
exernpfe, el foc real en l’bpera Mathis der Muler, de Hinde- 
mith, de la qual vaig prohibir els assaigs si no hi havia e1 
permís de referencia; instaHaci6, en els fossats de l’escenari, 
de mascares inhalatbries; reducci6 de ]’aforament del Teatre 
tot adequant-lo a les passibilitats reals i efectives; obertura 
de la portalada esquema de la fqana corn a mesura precau- 
tbria en cas de desocupaci6, portalada que vastes saben -ha- 
bituals al Teatre com eren- que abans de la meva direcci6 
romania per manen trnent tancada. 

Malgrat que pugui semblar una reiterac16 supgrflua, he 
cregut avinent de reportar la relaci6 precedent per demostrar 
no solament la sensibilitat, sinó també la preocupació sol.lí- 
cita pel tema que afectava la seguretat del Teatre i per esvair 
qualsevol falsa impressió de lleugeresa que se’m vulgui im- 
putar. 

Em cal, encara, rebatre i clarificar les afirmacions públi- 
ques en el sentit que el Teatre no disposava d’un organigra- 
ma de funcionament. Contrhriament a aquesta fal-lhcia, des 
del mes d’octubre -i així consta a les actes del Consorci- el 
Teatre de1 Liceu disposa d’un organigrama laboral i funcio- 
nal amb la corresponent divisió de llocs de treball, Certa- 
ment, taxativament, el Teatre no tenia un director de 
seguretat, COM no el tenen la majoria de teatres lírics eu- 
ropeus -COM no el tenen la majoria de teatres lírics euro- 
peus. 

L’homoiogació amb la majoria dels altres centres operís- 
tics es concretava en dues responsabilitats compartides: la 
del cap de sala, responsable de qualsevol possible situació 
d’emergkncia quan el Teatre era obert al públic, i la del di- 
rector tkcnic del Teatre, responsable de les activitats de la 

caixa eschica, i ambdues responsabiritats -que quedi sem- 
pre molt clar- delegades per mi personalment. 

Quant a aixb que acabo d’exposar, i en connexi6 amb el 
que he afirmat, he de lamentar profundament la tergivma- 
ció, en algun rnitjh de comunicaci6, de les meves declara- 
cions d’abans-d’ahir davant del jutge, la transcripció de les 
quals, de naturaiesa pública, invalida i desmenteix qualsevol 
suposada imputaci6 de la culpabilitat a algun dels meus 
col-laboradors, 

La definici6 de funcions prevista en l’organigrama del 
Teatre, aprovada en la sessib plenhia de1 Patronat del Con- 
sorci el passat mes d’mtubre, no fa sin6 situar i aclarir la tan 
debatuda qüestió de qui tenia la responsabilitat en mat&ria 
de seguretat. Altrament, de cap manera he culpabilitzat nin- 
gú quan, des dei primer moment -i m’hi he refermat en di- 
verses ocasions-, vaig parlar de fortu’itat en relació amb eh 
fets luctuosos del 31 de gener, Fins ara totes les referencies 
al tema de seguretat han estat aplicades a un avui O a un pre- 
tkrit immediat. Perb no f6rajust que jo callés tot el que ha- 
via estat fet amb anterioritat a Ia meva incorporació. i cat 
que vost&s ho coneguin per emmarcar la seva opinió dels 
fets en el context adient. 

Així, doncs, es bo fer avinent que des de l’any 1986 les 
administracions públiques consorciades han invertit prop de 
80Q milions de pessetes al: Teatre en rnat&ria de seguretat, i 
que les condicions estructurals i de seguretat del Teatre, 
quan el Consorci es feu chmc de la gesti6 l’any 1981, eren 
summament prechies. És de justícia deixar consthcia que 
a1 llarg dels anys aquella prechria situació s’havia palaliat o 
modificat. Sigui’rn perm2s de citar la aignifugacib de les 
moquetes dels passadissos i dels espais generals del Teatre; 
la dotació dels equips d’extinci6 adequats a la normativa vi- 
gent; la senyaIitzaci6 de vies d’evacuació; Ia instal-laci6 
d’il-luminació d’emerghcia i la de portes tallafocs; el canvi 
de les instal4acions electriques i quadres generals de llums; 
el buidat dels materials de la sala Mestres Cabanes; el buidat 
dels materials que es trobaven en el fossat de l’escenari; la 
renovació de totes les escomeses i instal-lacions el5ctriques 
dels ascensors; el trasllat del fons escenografic del Liceu, 
just dos mesos abans de l’incendi, i que per aixb ha estat sal- 
vat, a unes naus en propietat fora del recinte del Teatre; el 
reforprnent de les encavallades de l’escenari i de la sala; el 
rephs i el refor9 de la pinta; el desmantellament de la ma- 
quinhia obsoleta de Ia caixa eschica; la creació d’un pro- 
grama de chlcul per a determinar, en cada producció, quin 
era l’esforg de cada barra de l’encavallada reforqada de l’es- 
cenari i així determinar si la carrega prevista era o no adrnis- 
sible. 

M’he perrnks de fer aquesta relació resumida per ratificar 
davant de vost2s que tant abans com ara hi ha hagut una 
consciencia activa i operant en tot aElb referent al tema de 
seguretat. Davant de tot aixb cal afirmar f’evidkncia de les 
deficiencies estructurals del Teatre en materia de seguretat i 
que tot allb fet per pal-liar-les, tant abans com en els dos me- 
sos de la meva direcció, era -per dir-ho en termes c o l b  
quials- un bon pedaq. La so2uci6 radical, perb, no la podria 
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aportar sinó una reforma en profunditat que, entre moltes al- 
tres mesures, signifiqués una sectoritzaci6 adient de1 Teatre 
amb la implantació de compartiments estancs que aillessin 
les diverses &rees i dependhncies. Per aixb, F’única soluci6 
possible passava per la reforma del Teatre, en la qual es- 
thvern trebalIant per mandat exprks del Patronat. 

Perb aquestes millores no haurien pogut ser iniciades en 
un termini breu perqui?, un cop aprovat el Pla especial, en- 
tretingut, per cert, durant molts i molts mesos, injustificada- 
ment, perb per manca de majoria suficient en el plenari de 
l’Ajuntament, calia i cal donar solució a les finques subjec- 
tes a pro& expropiatori i, per tant, els terminis Legals feien 
inviable el tancament immediat del Teatre per emprendre les 
obres, 

Quant al terna a quk acabo de fer referhcia, he de dir que 
estem fent tots els esforqos necessaris per arribar a solucions 
satisfactbries amb els vehs afectats, amb respecte escrupo- 
16s a tants aspectes histbrics, sentimentals i -si m’ho perme- 
ten- emotius connexos i per evitar, fins alla on sigui 
possible, el recurs a la via expropiathia. 

Finalment, i per concloure la meva explicació en aquest 
primer apartat expositiu, cal recordar quel tal corn manifes- 
taven els representants de les administracions en els dies im- 
mediatament posteriors al 31 de gener, s’havia arribat a un 
acord consensuat en el qual, d’un projecte inicial elaborat el 
1988, s’havia passat a dos projectes de menor quantia: l’un, 
donava solució definitiva als temes de seguretat del Teatre; 
l’altre, anomenat Reforma de mínims, preveia la reforma i 
modernització bhsica de la caixa eschica. Ambdós projec- 
tes, inclbs el possible valor expropiatori, giraven al voltant 
dels 4,000 milions de pessetes. 

Quines són les bases de la reconstrucci6 i del futur del 
Teatre? Cal dir-ha d’entrada: el futur passa inexorablement 
pel manteniment de1 consens institucional i social amb dos 
matisos indestriabks si hom vol tirar endavant, eficaqment, 
el projecte que a tots ens mou, és a dir, la reconstrucci6 del 
Gran Teatre del Liceu. 

La resposta social, tots l’hem constatada, i l’hem vista i 
valorada corn I’expressió profunda i sincera del valor del Li- 
ceu en el m6s íntim de la consciencia colkctiva. El consens 
institucional és el que, m6s enllh de les legítimes discrephn- 
cies de matis, ha de possibilitar la soluci6 del repte plantejat. 
Dins aquest context, em cal insistir que una acció de govern 
ha de cercar l’equiiibri entre les diverses prioritats -cultu- 
rals, socials, econbmiques- i sense deixar-se portar per de- 
magbgies que, pel fet de ser-ho, es desqualifiquen a si 
mateixes. 

Per tant, de cap de les maneres no pot ser qüestionada la 
reconstrucció del Liceu, sobretot si hom té en compte que, a 
més de ser un element emblernatic de Barcelona i de Cata- 
lunya, ha estat i és un signe distintiu del nostre país a tot el 
m6n. No és pas perque sí que desprks de l’incendi es produí 
una. allau de solidaritat mundial; tots o gairebé tots els tea- 
tres del m6n i totes o gairebé totes les figures de mhxim 
prestigi manifestaren el seu suport i la seva disponibilitat per 
al que calgués. Aquest fet 6s la demostració més palpable 

que el Gran Teatre dei Liceu és vist COM un referent cultura1 
únic i ens obliga, més que mai, que ho continui’ essent. 

Vull centrar la meva exposici6 en quatre punts: l’em- 
plaqarnent, la titularitat p6blica i la seva articulació a m b  la 
societat civil, el disseny de funcionament i el calendari d’ac- 
tuacions. 

Pel que fa a l’emplaqament. A més del consens, prhctica- 
ment unhime, dei cos social, raons d’ordre prhctic i 
econbmic abonen la tesi que l’emptaqament del nou Teatre 
sigui al mateix lloc que sempre ha ocupat. A aquestes raons 
són afegides les que, derivades de motivacions de signe his- 
tbric i sentimental, fins i tot les inherents a l’acci6 en curs de 
potenciaci6 dels hmbits de la Ciutat Vella, aconsellen que el 
Liceu es mantingui en el marc urbh que sempre l’ha caracte- 
ritzat. La conveni&ncia de romandre en el mateix lloc I’ava- 
la, a més, el comportament d’aaltres teatres europeus que han 
passat per I’amarga experihcia de la destrucci6, fos quina 
en fos la causa; tots ells, prhcticament tots ells renasqueren 
en el marc que els havia estat propi. La hipbtesi d’un altre 
emplagament no faria sinó retardar la reconstrucció i incre- 
mentar el cost en xifres absolutes de gran magnitud. Altra- 
ment, és bo de recordar que l’element primordial, 
I’estructwra, es mant& i que, l’escenari, era previst ja ender- 
rocar-lo en eh projecte de reforma, tal com hem dit abans. 
Per tant, ens cal operar sobre la base d’uunes premisses rea- 
listes i, doncs, eficaces. 

La titularitat del Teatre. Davant de la situació especial- 
ment complexa i difícil a que ens hem vist abocats, calia 
prioritzar les accions a emprendre: la primera, evidentment, 
la de la titularitat del Teatre; i aquesta, en el context sbcio- 
econbmic i en el moment histbric present, i d’acard amb 
l’experihcia comunament admesa, tant a nivell europeu 
com mundial, no podia ser altra que la titularitat públi- 
ca.Aquesta dada, gairebé ni caldria argumentar-la, perque és 
obvi que la iniciativa privada, o els recursos privats, fan im- 
pensable no ja el fet material de la reconstrucció, sind fins i 
tot el manteniment i explotaci6 d’una temporada normal. 

Per una altra part, i amb clara superaci6 d’aquelles acti- 
tuds demagbgiques de que abans feia esment, també és im- 
pensable imaginar que l’envergadura dels recursos públics a 
aplicar haguessin de revertir en una titularitat privada. 
D’aqub la transcendhcia de la reuni6 de la societat del Gran 
Teatre del Liceu del passat 7 d’abril que acorda la cessió del 
Teatre a I’Administració pública. Fou una actitud lúcida i 
coratjosa que honora un capteniment a m b  visió de futur, 
amb una altesa de mires equiparable a la $’aquells prede- 
cessors que al seu dia erigiren i reconstruiren el Teatre. A 
partir &aquest moment s’inicia ei futur. Un futur que ha de 
preveure la integració, rnitjanqant fórmules imaginatives, de 
la Societat de propietaris en la gestid del Liceu perqwh, cer- 
tament, és inimaginable el Liceu sense la imbricaci6, més 
encara, la complicitat, de la societat civil de la qual la pro- 
pietat és un exponent clar. 

Deixin que els digui, a grans trets, I’acord a quk s’ha arri- 
bat amb la Societat de propietaris; és el següent: la societat 
del Gran Teatre del Liceu cedeix al Consorci els següents 
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béns: el solar i la resta de I’edifici on era instaiht el Gran 
Teatre de la seva propietat, així com els altres drets inhe- 
rents a la propietat del Teatre, Aquests drets i béns no seran 
transmissibles a tercers pel Consorci i els drets a percebre Ia 
prestació indernnitzatbria de la companyia d’assegurances 
de 2.000 milions de pessetes. 

Per la seva banda, el Consorci es compromet a recons- 
truir el Gran Teatre del Liceu en forma similar a l’existent 
amb la modificaci6 de les exighcies legals i tkcniques; a 
millorar les instaklacions eschiques i de serveis petquP. en 
tot moment es compleixin les finalitats artistiques amb ido- 
ne‘itat; a realitzar- hi representacions musicals, especialrnen t 
bpera, ballet i concerts, tot mantenint la freqükncia, el nom- 
bre i la qualitat de les activitats desenvolupades fins ara; ZI 
reconhixer un dret histbric segons les caracteristiques se- 
güents: e2 dret i no l’obfigació dels accionistes de la Societat 
del Gran Teatre del Liceu a utilitzar les llotges i butaques, 
com a conseqükncia de la reconstrucció, de la mateixa forma 
en que s’utilitzaven fins al dia de l’incendi, satisfent, per a 
aixb, els mateixos preus vigents d’nbonament a? públic, ex- 
cepte en un torn, en el qual els accionistes disposaran sem- 
pre d’una rebaixa del 25% sobre el preu d’abonament al 
p~blic. Ert tot cas, la Societat disposar& sempre de preferkn- 
cia per a I’exercici normal i suficient d’aquest dret. 

Si, a censeqükncia de la reconstrucció del Gran Teatre, 
haguks de desaparkixer alguna llotja o butaca, el Consorci es 
compromet, amb  completa indemnitat de la Societat del 
Gran Teatre del Liceu, a fer lliurament a aquesta d’una buta- 
ca o llotja de caracteristiques semblants a les desaparegudes, 
sempre que sigui possible. Els drets d’utilitzaci6 de la llotja 
o la butaca seran transmissibles mortis causa, lliurement en 
aquest cas; l’hereu o el legatari es subrogarh en la titularitat 
de l’accionista mort; i n f w  vius, també seran transmissibles a 
títol gratui’t, i onerós a favor del cbnjuge, ascendents, des- 
cendents, germans i nebots carnals. Queda prohibida la do- 
na& o transmissi6 ipzter vius amb carhcter gratui’t a 
persones no compreses en el supbsits anteriorment esmen- 
tats, 

Per raó d’aquest document i del seu contingut, la Societat 
del Gran Teatre del Liceu no exercir& cap acció contra les 
administracions com a conseqühncia de l’incendi. Les admi- 
nistracions consorciades, per tal dv honorar les persones que 
han fet possible la brillant histbria del Gran Teatre del Li- 
ceu, materialitzaran aquest reconeixement en un lloc d’ho- 
nor de les dependhcies del Teatre rnitjanqant la placa 
honorífica i nominativa. La junta de govern de la Societat 
del Gran Teatre del Liceu decidirh ef seu emplaqament i les 
seves dimensions. 

Del que acabo de dir es desprkn el contingut dels passos 
immediats: I’adequació dels estatuts del Consorci n la nova 
fórmula jurídica, l’esbomany dels quals ser& presentat els 
propers dies a les administracions consorciades per a la seva 
revisió i debatut en el proper plenari del Consorci convocat 
per a les properes setmanes; la constitució de la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu, en preskncia de la Societat de 
propietaris, eina decisiva per a I’explotaci6 del Teatre futur i 

f6rmuIa idbnia pet n la recaptació de recursos que permetin 
la participaci6 de la iniciativa privada en la reconstrucció i 
en la cobertura de les despeses ordinaries del Teatre un cop 
retorni a la seva normalitat. 

Pel que fa al disseny de funcionament. Entenc que és en 
la redacció dels nous estatuts de la Fundaci6 que les admi- 
nistracions s7 han d’obligar a modular un discurs operatiu 
distint del que ha regit fins ara. I aixb, per una consideraci6 
elemental: per a una millor redistribuci6 dels beneficis cul- 
turals i socials inherents a l’aplicaci6 dels recursos p6blics. 
Pensem, per un moment, en la xifra aportada per 1’Adrninis- 
traci6 durant uns tretze anys, en el periode compres entre 
1981 i 1994: prop de 20.000 rniIions de pessetes -prop de 
20.000 milions de pessetes. I preguntem-nos tot seguit: és 
que l’aplicaci6 d’aquesta xifra considerable ha incrementat 
I’dició>k a l’bpera? Ha generat expectatives noves en 
colkctius de clara vinculació amb el Liceu -estudiants de 
cant, compositors, escenbgrafs? Ha possibilitat I’accés a 
l’bpera a sectors socials que fins ara o no i’han cultivada o 
coneguda? Certament preguntes d’aquest signe fes podrim 
ampliar. No en traurfem res d’intallar-nos en el cofoisme 
d’unes xifres relatives que ens dirien que sí, que hi ha hagut 
un increment de prop d’un 40% en l’assistkncia de públic al 
llarg d’aquesta desena llarga d’anys, perque 6s la magnitud 
de les xifres absolutes la que en aquest cas ens donaria el 
perfil just de la situació. 

Per aixb, perqub els luctuosos esdeveniments que hem 
viscut ens situen davant d’un panorama nou i obert a mziIti- 
ples possibilitats, cal que la sacsejada colkctiva que hem 
experimentat ho sigui també en l’ordre de les iniciatives i 
dels camins a seguir, a fi que, d’acord amb l’esperit de la ti- 
tularitat pública i en recerca del rnixim bé comú, el Liceu 
esdevingui un focus de cultura obert i plural on no hi hagi 
cap altre signe discriminador que I’afany per la cultura i per 
I bpera. 

Per aconseguir-ho tenim ara una oportunitat histbrica: la 
confecci6 dels estatuts de la nova Fundació. A tall d’exem- 
ple, i, evidentment, sense propbsit exhaustiu, que no escau 
ara de reportar, em permeto d’indicar només algunes de les 
accions possibles amb carheter vinculant: establir un progra- 
ma de beques anual que beneficii’ els estudiants dels darrers 
cursos, o postgrau, i possibiliti llur incorporació futura a les 
diverses disciplines del Teatre; participaci6, rnitjanqant con- 
veni, d’altres insthncies professionals O acad&miques en el 
disseny de noves produccions, o en la reposicid o restaura- 
ció de velles produccions que potenclin el riquíssim patri- 
moni escenografic que el Liceu posseeix i que, corn ja ha 
estat dit, ha estat preservat de l’incendi; estrena anual d’una 
producció del país; crea& del taller d’bpera, de forma que 
permeti la formació d’uns quadres secundaris dignes i amb 
projecció de futur i que esdevingui una pedrera de nous pro- 
fessionals; implicació en el funcionament del Teatre i en la 
configuracid de la seva orientació artística d’aquells profes- 
sionals dels quals, per coneixement i experihcia, convé la 
seva integraci6; resituaci6 a la baixa -hem de redimensionar 
a la baixa- dels costos globals d’una producció operística, 
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una mesura, sigui dit de pas, altrament imprescindible si 
hom vol que aixb de l’art operístic tingui futur. 

Tot aixb que acabo d’esmentac -hi insisteixo- només a 
tall d’exemple no solament no és contradictori amb el pre- 
sent, sin6 tampoc amb el pretkrit immediat, ans al contrari, 
reforp i potencia tot allb de positiu, que ha estat molt, acon- 
seguit els darrers anys quant a innovacions estktiques, rigor 
musical i produccions d’avantguarda. 

Pel que fa al calendari d’actuacions. Abans d’entrar en el 
tema voldria fer unes afirmacions de principi: tot alb  que 
s’havia consensuat abans del 31 de gener -hi insisteixo: tot 
allb que s’havia consensuat abans del dia 31 de gener- i que 
donava contingut al projecte de Reforma de mínims conti- 
nua essent vhlid. És igualment vhlid allb referent al Pla de 
mesures de seguretat. hllb realment nou és l*acci6 a em- 
prendre quant a la sala i la corresponent reconstrucci6. Ho 
dic ben clarament: l’enchec efectuat al senyor arquitecte 
Ignasi de Solh-Morales no 6s pas la consecució -per dir-ho 
d’una manera grifiica- d’una fotocbpia del passat, sinó 
I’aproxirnació a I’auxa indefinible d’allb que 6s en el nostre 
record; benentes, aquesta aproximacib ho serh quant als as- 
pectes funcionals i decoratius, probablement també amb li- 
mitació de I’aforarnent prethit, tot cercant una major 
comoditat per als assistents, no pas quant a F’acústica, reco- 
neguda unhnimament corn a immillorable; és exactament la 
d’abans la que ens cal recuperar. 

De forma semblant caldrh recuperar els baixos, avui par- 
cialment destrui’ts, i adequar-los a la utilitzaci6 adient com a 
foyer, sala de descans, recinte apte per a actes culturals i -hi 
insisteixo, també en el projecte previst amb anterioritat a 
]’incendi- l’habiiitació en aquests baixos d’un hmbit corner- 
cia1 cultural ternhtic, negociant una concessió a llarg termini 
i amb una clara contraprestació de l’adjudicatxi: la partici- 
pació en el finanqament de la reconstrucció. 

La direcció del Teatre i I’arquitecte director del projecte 
s’han ernplaqat a presentar a finals de juny, en un plenari del 
Patronat del Consorci, un primer avantprojecte de recons- 
trucció amb una estimació de costos i un disseny inicial del 
Pla de finantjament. Hi insisteixo: abans de I’estiu hem de 
disposar ja de I’ avantprojecte de reconstrucci6, de l’estima- 
ció de costos i del disseny inicial del Pla de finanqament 
amb els compromisos econbmics corresponents de les admi- 
nistracions consorciades. 

Totes les premisses que he esmentat tenen com a objectiu 
essencial una data: 1997. Cal que aquest any, el del cent cin- 
quanta aniversari del Liceu, el Teatre obri novament les se- 
ves portes. Jo estic segur que, si ho volem, guanyarem el 
repte, perb reitero les condicions imprescindibles perque 
així s’esdevingui: compromís econbrnic i consens institucio- 
nal; complicitat de la societat civil; manteniment de l’activi- 
tat del Liceu encara que amb uns plantejaments distints. 

Dins d ’ aquest apartat de calendari d’actuacions no podria 
pas oblidar la faceta artistica, perque en cap moment no ha 
estat oblidada la consecuci6 de I’equiiibri entre la prioritat 
de la reconstrucció i la necessitat de mantenir l’activitat ar- 
tística. Ho dic ben ciar: Barcelona i Catalunya no han de 

quedar brfenes d’bpera durant el temps que duri la recons- 
ErucciB del Liceu. Ens cal mantenir corn sigui el funciona- 
ment, la il.lusi6 i la qualitat dels colkctius dels treballadors, 
tan importants per al Teatre. Per tant, shpiguen que estem 
treballant en el disseny d’una temporada, per descomptat, no 
tan extensa com les habituals, per a l’any vinent i els futurs. 

I acabo, NQ sense abans dir que assumeixo plenament la 
convicció que els qui tenim responsabiritat d’exercici, 
d’exercir chrrws públics hem d assumir-ne la temporalitat. 
No solament I’assumeixo, aquesta convicci6, sinó que la 
vaig concretar amb fets en posar el meu c h e c  a disposició 
del president de la Generalitat de Catalunya, president alho- 
ra del Patronat del Consorci del Gran Teatre del Liceu, i a 
l’alcalde de la ciutat el mateix dia de l’incendi. Bé que no 
varen acceptar la meva decisi6 i, doncs, em dec a la discipli- 
na jerhrquica que m’escau. Sí, perb, que ratifico solemne- 
ment un cop més el que reiteradament he afirmat: sóc el 
responsable mhxim del Teatre -s6c el responsable rnhxirn 
del Teatre- i si de les dilighcies judicials en curs es des- 
prengués alguna responsabilitat del Teatre deixaria irrevo- 
cabkment el meu c h e c  de director general del Liceu. 

La radicalitat de la meva afirmació em permet, penso, fer 
una última reflexió. Malgrat les limitacions sabudes i les ne- 
cessitats urgents del Teatre, tothom, fo#hom, pot exigir de no 
abaixar el llistó en el nivell assolit qualitativament i quanti- 
tativament amb el risc inherent a un capteniment d’aquesta 
mena. Perquh cal dir ben alt que, per motivacions múltiples, 
fou tot ef cos social dels anys vuitanta qui no va saber impo- 
sar una reforma que, tristament, s’ha demostrat inajornable, 
inexplicablement, en uns moments que la ciutat, Barcelona, 
es dota d’unes infcaestructures i equipaments que I’han rna- 
dificada, enriquida i incrementat de molt res seves possibili- 
tats de futur. 

Moltes grhcies per la seva atencib. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor director ge- 

neral, Josep Caminal i Badia, per la seva clara i ordenada 
exposici6. 

Suspendríem, ara, la sessió fins a tres quarts de dotze. 
(LLI sessid se suspbn a un quart de dotze del migdia i cinc 

EI Sr. PRESIDENT: Es reprbn la sessi6. 
Hem ordenat les preguntes per ordre de menor a major; 

per tant, donaríem la paraula, en primer lloc, al representant 
del Grup Mixt, que IIQ hi és, i, en tot cas, atenent una petici6 
de I’iHustre senyor diputat Sirnon Pujol, del Grup Parlamen- 
tari Popular, faríem que fes, que proposés la pregunta en el 
moment que estigués present aquí. Per tant, donaríem la pa- 
raula al senyor Ignasi Riera per@ formulés la seva pregun- 
ta. 

minuts i es r e p h  a tres quarts de dotze i cinc minuts.) 

El senyor Ignasi Riera té la paraula. 
El Sr. IGNASI RERA I GASSIOT: Grhcies, senyor 

president. M’encanta representar els menors. .., si ... (Remor 
de veus.) 

EI Sr. PRESIDENT: Silenci, si us plau.,. 
EI Sr. IGNASI RIERA I GASSIOT: M’encanta repre- 

sentar els menors i en ordre de menor a major. Ja, en primer 
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Iloc, grhcies per la seva exposicib, senyor Caminal, d’una 
precisi6 didhctica envejable. 

Quedi clar que, des d’hieiativa per Catalunya, volem la 
rhpida construcci6 d’aquest Teatre, ara, a més, públic, És 
important el terna de la titularitat piiblica, COM varn ex- 
pressar des del primer moment després de l’incendi del 31 
de gener, per tot el que significa per a la histbria de Barcelo- 
na, per al foment de la música i com a element d’estimul als 
ensenyaments artístics, qüestió que considerem molt impor- 
tant. 

Ens sembla que serh del tot necessari que les institucions 
implicades en la reconstrucci6 del Liceu expliquin no sola- 
ment a Barcelona, sinó a la resta de Catalunya i d’Espanya, 
quins seran els recursos esmerqats i d’on sortiran aquests re- 
cursos. En algunes referhcies que en aquests moments hi 
ha hagut, sembla que no s’acabi d’expressar o d’explicar 
d’on vindran aquests recursos que, naturalment, com que els 
recursos són escassos, hauran de ser derivats d’altres parti- 
des pressuposthries. Es important, per tant, saber.. m, que 
tothom shpiga quk se sacrifica per aconseguir que el Liceu 
sigui reconstrui‘t. 

De tota manera, la meva pregunta és, senzillament ..., VOS- 

tk ja ens ha parlat dels possibles esculls tknics, polítics i 
econbmics que pot haver-hi per acomplir el calendari que ell 
1997 sigui el de la reobertura del Liceu. En concret, ens ha 
parlat del que hi ha al darrere d’aquestes pancartes, ante- 
riors, en tot cas, s’ha de dir, al 31 de gener també de <<No al 
pla del Liceu)), i de les ..., el que ens ha dit de les gestions fe- 
tes -com ens ha dit vos& amb tota cura amb els repre- 
sentants d’aquest sector. 

A mi, en concret, m’agradaria que ens fes algunes preci- 
sions exactament sobre aquest tema. És a dir, qui, qui i COM 
afecta la reconstrucci6 del Liceu i en quina fase real es tro- 
ben aquests contactes, i si de veritat pot haver-hi algun es- 
cull amagat en aquest tipus de contactes que pugui 
endarrerir, en tot cas, la plena realització del projecte del 
Teatre del Liceu. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, ilnlustre senyor diputat. Té 

ara la paraula el senyor Caminal. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Sí, moltes grhcies, se- 

nyor diputat. Pel que fa a la primera pregunta, que vosth Ia 
concreta en els recursos de les administracions disposats per 
a la reconstrucció, una primera consideració: sens dubte, en 
aquests moments seria frívol per part meva ajustar el cost 
exacte del que pot significar la reconstrucció; per aixb, jo, 
abans, en la meva exposició deia: <<sí que tenim un referent 
que segueix essent vhlidn, que s6n els 4.000 milions 
d’aquells projectes consensuats i degudament tancats abans 
de E’incendi; ara, s’ha d’afegir a aquí tot el que significa el 
cost de la reconstrucció; si em permet, tamb6, una part im- 
portant de reconstrucci6 dels baixos que abans tampoc no es 
preveia. 

Tot aixh ..., hi ha un compromis nostre, del senyor De 
Sol&-Morales i jo mateix, de dir: GNQ deixarem passar, no 
més enllh del mes ..., de finals de juny, de primers de ju- 

liol.,.>> Nosaltres ens presentarem a on correspon, que és en 
el plenari del Consorci, per tai de dit: Mi r i ,  a aquells quatre 
mil hem d’afegir aquests per a Ia reconstrucci6 i, aixb, pot 
ser tantes pessetes.)} 

Algunes vegades ds cert que jo mateix, davant la pressi6 i 
la curiositat d’alguns, doncs, he caigut en la temptaci6 de 
donar xifres. No les vull donar. VuIl dir, el meu respecte i la 
meva consideraci6 a tots vostb per& sobretot, el meu res- 
pecte a aquesta cambra, fa que tot allb que pogués ser inter- 
pretat corn una improvisació o una frivolitat, vaja, em 
semblaria <<degradable>>. No vull donar la xifra concreta. En 
tot cas, sí que li dic, que nosaltres, abans de finals de juny, 
estarem en condicions de manifestar a les administracions 
consorciades el cost aproximat del que significa la recons- 
trucció. 

Ara b6, hi han uns recursos que avui si que li puc avanqar 
que en disposem. Quins s6n7 D’una banda, o haurien d’estar 
equivocats tots els prestigiosos i excel-lents lletrats a qui s’ha 
consultat: tot el procés que comportar&, doncs, el resultat fi- 
nal, esperem, de l’aportació dels 2.000 milions.,., dels quals 
600 la companyia d’assegurances o les companyies d’asse- 
gurances ja han entregat als antics propietaris; per tant, els 
1.400 restants fins als 2.000 milions del que 6s Ea indem- 
nització en concepte de l’asseguranqa, aquests 2.00, per 
tant, sincerament s’hi compta amb fonament, i cal afegir a 
aquests 2.000, d’una banda, aquella recollida certament atu- 
rada, quasi bé paralitzada a partir d’un moment determinat, 
d’aportacions d’uns quants, des &institucions financeres 
fins a particulars i ciutadans colpits pel sinistre i I’aspecte 
dantesc de1 Teatre el dia 3 1, doncs, que fan aportacions. 

Tot aixb suma -seguim estant en la mateixa xifra que ha- 
víem manifestat fa dies- uns 600 milions de pessetes. 

I cal afegir a aquesta xifra un compromís molt sblid -ho 
és en la mesura que s’aproven els pressupostos, eh?-, perb, 
en tot cas, politicament molt sblid de les quatre administra- 
cions consorciades, de dir: mentre duri la reconstrucci6>> -i 
aquí sí  que podem avanqar que nosaltres, la reconstrucció, la 
situem en els exercicis 95 ..., el que queda del 94,95,96,97- 
, el compromis d’obrir el Teatre el 97 -hi insisteix- ja han 
vist que en aixb, a mks, s6c molt curós, en les meves aporta- 
cions en el fet de dir: c<Escolti’rn, pot ser mitjans del 97, el 4 
d’abril, per ser més exactes, del 97, és quan es compleixen 
els 150 anys dei Teatre; difíciíment el 4 d’abril podrem reo- 
brir les portes, probablement sí que ho podrem fer, segur 
que haurem de fer-ho a finals de l’any 973 

Per tant, durant aquests tres anys que l’activitat del Tea- 
tre 6s una activitat menor, diferent, que no podrem presentar 
unes temporades calcades a les que es venien fent, perb que 
assumirem el compromís de donar activitat artística a la ciu- 
tat i al pais, les administracions, durant aquests tres anys, se- 
gueixen fent les aportacions que ja eren previstes a 
l’ordinari; que vol dir que són 2,600 milions de pessetes, 
que era el que venia a significar la cobertura del dhficit 
d’explotació, les temporades ordinhries del Teatre, doncs, 
aquests diners se seguiran aportant, per part de les quatre ad- 
ministracions, durant aquests propers tres anys, 
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Evidentment, també hi ha un compromís de la direcci6 
del Teatre de dir que, certament, d’aquests 2.600 milions per 
any que serien 7.800 milions ja compromesos ei dia d’avui 
per el Teatre durant aquests propers tres anys, d’aquests 
7.800 milions a mi em sembla que una part, tampoc no em 
faci dir ara quina, eh?, perb que una part -i evidentment ha 
de ser d’una certa consistkncia- hauria de ser desviada cap a 
la reconstrucci6. Tampoc ningli entendria en el pafs que 
aquests 2.600 milions que s’aportaven per cobrir el dbficit 
d’explotacib del Teatre, tots ells seguissin cobrint dkficit 
d’explotació. No, una part d’elEs 6s evident que haurh d’anar 
a la cobertura dels costos d’estructura del Teatte, d’una tern- 
porada de minirns, de les despeses financeres que ja venen 
assumides de temps anterior i que, vull dir, per tant, no po- 
dem deixar de complir-les, perb, a més, hi ha d’haver, per 
tant, una desviació de recursos cap a la reconstrucció. 

Beg aixb fa, per tant, que un principi d’aportacions 
econbmiques d’un gruix considerablement important hi és, 
Vol dir que, allb de dir: <Comencem la reconstrucció sense 
saber d’on traurem les mongetes ... u No, escolti’m, aixb nu 
és cert. Comencem la reconstrucció -probablement- amb 
molts m6s recursos dels que molts altres equipaments i in- 
fraestructures que s’estan fent en el pais o s’han fet en el 
país inieialment han disposat. 

Deixi’m dir aquí, tamb6, en honor a la veritat, quelcom 
que em sembla que és de justícia ressaltar, sobretot perque, a 
més, en temps anteriors s’havien manifestat certes discre- 
phcies entre la direcci6 del Teatre i el mateix Ministeri de 
Cultura. Vostks saben que la politica esta en els pressupos- 
tos. Doncs bé, per primera vegada els plantejaments 
econbrnics que es fan en el Consorci i, per tant, les consig- 
nacions pertinents que cal preveure que en els respectius 
pressupostos cadascuna de les administracions ha de fer, hi 
ha plena coincidhia entre ei que es fixa en el Consorci i el 
que es fixa en els pressupostos, en aquest cas, en els pressu- 
postos de I’Estat -Ministeri de Cultura. Per tant, vagi pm 
endavant, en aquest cas, no el reconeixement a res perqub, 
en definitiva, és la seva obligació, perb sí constatar que hi .ha 
hagut una millora important en el compliment de les obliga- 
cions econbmiques per part del Ministeri. No ve al cas ni 
1’ Ajuntament, ni la Diputació, ni la Generalitat perque ja v b  
nen complint degudament en la consignaci6 pertinent en els 
seus respectius pressupostos del que venen obligats pel que 
$aprova en el Consorci. 

Finalment, home, la Fundació, que, com he dit abans, és 
d’immediata creació; vull dir, alb, I’espai de temps raona- 
ble perquh es puguin configurar els estatuts perque siguin 
revisats i aprovats pels respectius lletrats de totes les admi- 
nistracions consorciades i per a la seva constitució en tota la 
forma deguda, perb constitui’da la Fundació. La Fundació és 
I’instrwrnent m6s vhlid a través del qual, també rnitjanqant 
ics programes a dissenyar, nosaltres hem d’aconseguir que 
la reconstrucci6 del Teatre -no comparteixo i’optimisme de 
I’alcalde Pasqual, Maragall, que ell manifesta que prop d’un 
50% ha de ser tret de les aportacions privades- ... En tot cas, 
jo el que si que dic és que, certament, ens hem d’obligar a 

\ 

captar recursos a trav6s d’aquests programes que pugui pro- 
moure la Fundació, que provinguin de la societat civil, cla- 
rissimamen t. 

No m’atreveixo a fixar percentatges, Sí que m’atreveixo, 
en canvi, a dir que puc ser optimista, atenent que, pro- 
bablement, coincidir& en el temps ia creació de la Fundaci6 
amb I’aprovaci6 de la Llei de mecenatge, la qual cosa voldrh 
dir que, a mds de tots ets elements i incentivacions suficients 
que vol dir fer aportacions per al Gran Teatre i el seu futur, 
n’hi ha una d’afegida que a vost&,, senyores i senyors dipu- 
tats, no se’ls escapa, que s6n els avantatges fiscals que 
d’aquestes donacions en pugui treure un. 

Sobre els vel’ns. Quin escull s’hi amaga? Senyor Ignasi 
Riera, ho desconec, sincerament. Jo sí que li he de dir una 
cosa. Des de la meva incorporaci6 el mes d’abril, vaig entra- 
ren contacte amb molts d’aquests vei’ns, i si que vaig com- 
provar una cosa Corn moltes i moltes coses han passat a la 
d6cada dels vuitanta, potser perque els que comen$ivern a 
iniciar-nos en aixb de la c03a p6blica no en sabíem prou, hi 
havia hagut una certa actitud prepotent per part de tots ple- 
gats en el tracte amb els veins, de manera que una certa in- 
credulitat a l’enunciat precís, de dir <cens volem entendre)), 
doncs, certament, sempre hi ha estat. 

En aquests moments, de tota manera, referint-me concre- 
tament als veins que estan subjectes a l’expedient d’urgent 
ocupació, que s6n les finques 3, 5 i 7 de Sant Pau i les fin- 
ques 2, 4 i 6 del cmer Unió, li he de dir que, de tots els 
vei‘ns i de tots els comerqas afectats, en aquests moments 
nom& queda tancar acords amb tres cornergos i amb dos 
vei’ns, i no li nego que, probablement, un d’aquests co- 
rnerqos -per aIlb que nosaltres, evidentment, la voluntat 6s 
d’mibar a acords amb tothom, i aixi ho farem i així ho ma- 
nifestem, i el dihleg que calgui ..., perb nosaltres adminis- 
trem diner públic i, per tant, que no ens poguessin demanar 
vostks responsabilitats per malmetre aquest diner- ..., pro- 
bablement, IIQ li dic que en un cas, concretament, amb un 
ccsmerq, haguem d’esgotar la via administrativa correspo- 
nent, en aquest cas demanant al Consell Executiu de la Ge- 
neralitat, que és a qui correspon, a proposta de la Direcció 
General d’Administraci6 Local, la urgent ocupació d’un 
d’aquests comerqos. Perb, per tant, la resta ..., amb molts 
d’ells en aquests moments ja hem escripturat l’acord. 

Els altres veins que estan subjectes a la taxació conjunta, 
tot el procés ordinari expropiatori que, per entendre’ns, no 
estava en el paquet de la urgent ocupaci6, amb tots hem en- 
degat, també, les converses. Jo penso, també, que ens sortir& 
practicament calcat com ens esth sortint la negociació amb 
els vei’ns afectats per la urgent ocupació, i que arribarem, 
certament, al final a un acord amb practicament tats ells. 

Lamento, de veritat, no poder-li respondre. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Caminal. El 

senyor Ignasi Riera vol repreguntar? 
EI Sr. RIERA I GASSIOT: No, per agrair, a més, l’anun- 

ci que comenqarern a tenir xifres molt més concretes, que 
em sembla absolutament de justícia que sigui d’aquí a uns 
quants mesos -en tot cas, em semblaria molt bé que fos 
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abans d’acabar aquest any. I, aleshores, senzillament, només 
per insistir que quan jo deia <<la feina pedagbgica)), per ex- 
plicar d’on sortirien els recursos del Liceu, no deia que I’ha- 
viem de fer només des del Liceu, sinó que, per exemple, 
amb explicacions com aquestes és molt interessant poder 
explicar fins a quin punt les obres del Liceu no afectaran al- 
tres obres o altres instal4acions culturals que en aquests mo- 
ments estan pendents de realització a tot el pais, perque no 
6s tampoc cap secret saber que dins i fora de Barcelona i 
lluny de Barcelona més d’un ha dit: (<si aixb ja tenim dub- 
tes de si  es faria algun dia o de si es realitzaria aviat, imagi- 
na’t ara amb el terna del Liceu!)) Doncs justament em penso 
que poder esbandir les boires amb aquest c4magina’t ara 
amb el tema del Liceu>>, pot ser interessant per al Liceu i per 
a tots nosaltres. 

Només volia dir aixb. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, ilhstre senyor diputat. EI 

senyor Caminal vol respondre? (Pausa.) Malt bt5. 
Passariem, doncs, a la següent pregunta, que formula el 

Grup Popular; el senyor Simon Pujol t6 la paraula. 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 

senyors diputats, segons ha manifestat en la seva compa- 
reixenp el director general del Teatre del Liceu, el senyor 
Caminal, no és habitual que els teatres d’bpera tinguin res- 
ponsable de seguretat; així mateix, el director tkcnic del 
Gran Teatre del Liceu, el senyar Josep Maria Folch ha ma- 
nifestat que ell no tenia cap cornpetencia en ternes de segu- 
retat. 

Produeix estranyesa que mesures de prevencid que s’han 
mostrat vitals per evitar l’anunci de I’incendi del Gran Tea- 
tre quedessin delegades a una empresa encarregada, segons 
hem pogut llegir, mitjanqant un acord verbal. Ens ha expli- 
cat també les millores de les condicions de seguretat del Li- 
ceu des de la creació del Consorci, i totes les que vostk ha 
portat a terme, mesures que han sigut manifestament poc 
eficaces. 

Interessaria saber a aquest diputat per quk es va mantenir 
deu mesos en el seu chrrec de director del Gran Teatre del 
Liceu donant cobertura a la manca manifesta de mesures de 
seguretat. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, ilhstre senyor dipu- 
tat. Té ara la paraula el senyor Caminal per contestar, preci- 
sament, a la pregunta formulada en aquest moment. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Sí, grhcies, senyor dipu- 
tat. Si rn’ho permet, de tota manera, abans de centrar-rne ex- 
clusivament en Ia resposta atenent Ia pregunta concreta que 
em fa, com que ha fet unes a€irmacions anteriors sobre si era 
correcta o no era correcta que fos I’empresa SAPIC i I’eem- 
presa Lázaro les que tinguessin la responsabilitat de fixar les 
mesures de seguretat pertinents, evidentment, senyor Simon 
Pujol, jo li he de dir que, primer, quedi clar que no hi ha cap 
normativa referenciable que estableixi mesures de seguretat 
sobre soldadures; no n’hi ha cap, eh? L’única normativa re- 
fererenciable, si m’ho permet, quasi, quasi és el sentit comú i 
l’elemental prmdkncia que ha de tenir qui les fa. Dos: nor- 
malment, qui fixa les condicions tkcniques d e  corn i de qui- 

na manera cal establir ta prevenció pertinent és el thcnic, 
l’especialista, la persona que hi entén a qui tu t’adreces i, 
per tant, ei que ha de fer el Teatre 6s garantir-se que va a 
buscar el millor especialista. Certament, aquests senyors no 
eren uns senyors que improvisaven aquell dia la primera sol- 
dadura de la seva vida, en absdut; C Q ~  he dit abans, eren 
uns senyors que venien fent-ne -i moltes- a la ciutat de Bar- 
celona, en aquest mateix edifici, per exemple. 

Per tant, esthvern parlant, a mes, d’una soldadura que 
amb tota la gent que havia estat implicada en aquest procés 
s’entenia i, fonamentalment, SAPIC i Lázaro s’entenia que 
era una soldadura que entrava dintre d’unes feines or- 
dinhies, no excepcionals, que s’estaven fent en el Gran Tea- 
tre. Soldadura que -hi insisteixo-, prhiament, el mes de 
juny concretament, fruit d’un altre programa que no tk res a 
veure amb aquesta soldadura, perb d’un programa que ha- 
víem establert amb el senyor Solh-Morales d’aquelles mesu- 
res urgents a les quals em referia en la meva intervenci6 ..., 
hi ha quantitat important, molt important, de soldadures en 
el Teatre. I que abans de fer-les, previament, es fa all6 que 
entenem que és obligat, que és reunir-se amb SAPIC, reunir- 
se amb Lgzaro, reunir-se, COM que es referia a un programa 
concret d’unes feines ja acabades, amb I’arquitecte director 
d’aquell programa, reunir-nos amb la direcció tkcnica del 
Teatre, evidentment$ i fixar, a proposta d’aquestes empreses, 
que -hi insisteixo- són els especialistes, s6n els que hi ente- 
nen, en quines condicions s’han de fer aquestes soldadures i 
6s quan es diu: <<Miri, vostes han de tenir quatre extintors a 
punt, vostks han de tenir les dues mantes d’amiant i vosths, 
sobretot, han de fer una cosa, han de cedir-nos el personal 
auxiliar, ja que no pretendran que Lázaro i SAPIC, a més, 
portem ei personal atenent que el Teatre t6 personal sufi- 
cient per fer aquesta funció d’aguant dels extintors i, per 
tant, de personal de bomber “auxiliar”, entre cometes, si 
m’ho permet, en les soldadures.)> 

I així s’ha fet sempre -sempre-, i així es va fer el dia 3 1 a 

I el dia 31 no hi va haver cap tipus d’indicació, per qui co- 
I T ~ S ~ Q ~ I  fer-la, que són aquestes empreses, contrhria o que 
modifiquessin aquestes mesures o que indiquessin que, per 
raons ics, aquesta soldadura no es podia fer. 

Per tant, jo, mks, sincerament, no em puc estendre en ex- 
plicacions sobre el que va succeir el 3 1, sobre la soldadura i 
sobre les seves mesures; en tot cas, podrem discrepar -no 
faltaria més- sobre les responsabilitats on estan i si, real- 
ment, cal buscar-les i si, realment, per tant, vostk dóna per 
suposat que cal buscar aquestes responsabilitats. Jo, en tot 
cas, el que dic és que, en aquests moments, hi han les difi- 
gencies pertinents i és a qui correspon, al senyor jutge, de- 
terminar-ho. 

Vost5 diu: c(Escolti’m, i per que ha aguantat vost2, per- 
que s’ha mantingut deu mesos en el seu chrrec com a direc- 
tor del Gran Teatre del Liceu, atenent, doncs, que la 
cobertura..,, la manca manifesta de mesures de seguretat dei 
Gran Teatre?)) Bé, li ho dic amb tota cordialitat i molt res- 
pectuosament, perb tinc la sensació que vostk o no ha escal- 
tat la meva intervencid Q ha vingut amb una clara i 
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premeditada voluntat de no voler escoltar res i no voler en- 
tendre res. 

Miri, COM a director del Teatre durant aquests deu mesos 
i per mandat explicit del plenari del Consorci a finals de 
marq, jo, precisament, m’incorporava per tal, d’una banda, 
d’entrar en un procés de racionalització i de millora de tot el 
que en podríem dir els circuits de funcionament intern del 
Teatre, i així ens consta a fes actes del plenari del Consorci 
del 24 de marg -si no ho recordo malament, senyor Sol& i 
en un altre mandat explícit per dir: <<desencalli voste tot el 
que 6s el projecte de reconstrucció del Teatre)>. I, meotres- 
tant -com els he dit abans-, emprant e1 lknguatge col.10- 
quial de (<fem pedaqas>> i li he de dir que, a més, tots els 
pedaps i més que es van fer, fonamentalment es feien, pre- 
cisament, en rnatkria de prevenció contra incendis. 

Escolti’rn, jo, en tot cas, el que he de fer, entenc que ja 
ho he fet i ja ho he dit, i 6s que, per descomptat, no ho dub- 
tin ni un moment, estiguin tranquils. Si hi ha la mQ petita 
ombra, la més petita ombra de neglighcia d’algun membre 
del Teatre, ni que no sigui jo mateix, deixaré el chrrec im- 
mediatament, Jo no s6c capa$ de ser present o d’exercir un 
chrrec polític des del sentiment de no poder disposar de la 
confjanqa absoluta i plena per poder exercir plenament 
aquest chrrm. Tinc la sensació, de tota manera, que, emprant 
tkcniques maniqueistes, si un hagués immediatament tirat 
els trastos i renunciat a fer el que li assegura que m’ha estat 
molt dificil -perque espero que, C Q ~  a mínim, siguin ca- 
pqos  d’entendre que la fredor que se’ls suposa a uns no tots la 
compartim-, des d’aquesta actitud, doncs, ha estat molt difícil, 
durant aquests mesos, ser capaq de complir allb que I’endemh 
mateix jo manifestava directament a tots els meus companys 
treballadors del Teatre. Si hi han responsabilitats, les assumiré 
jo; seguirem treballant, farem activitat, aixb no caurh. I recons- 
truirem el Teatre. I el dia que toqui, si he de piegar, plegaré:. 

No sé si he donat satisfacci6 ... 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Caminal. El senyor 

Pujol pot repreguntar. 
EI Sr. PUJOL I FOLCRh: Si, namCs per dir al senyor 

Caminal que jo sl que he escoltat i he ent&s, Ia seva explica- 
ció, perque si no I’haguds enths potser algun altre tipus de 
pregunta hauria fet, com, per exemple, li hauria demanat, en 
nom del Grup Popular, que si vostk va presentar la dimissió, 
no li varen acceptar, aixb no és excusa ni motiu suficient 
perquk vostk no la presentés de forma irrevocable i, en can- 
vi, no li ho he dit, Vostk s’excusa que dimiteix i, en canvi, no li 
accepten la dimissió i per aixb esth on esa. Vosth, durant deu 
mesos ha estat en un c h e c  <<agumb les mesures de seguretat 
no li..,, a vostk li podien garantir que pogut% desenvolupar el 
seu c h e a  amb tota I’eficikncia que era de desitjar. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, il-lustre senyor diputat. Vol 

contestar el senyor Caminal? 
El Sr, DIRECTOR GENERAL: No, no. 
El Sr. PRESIDENT: B6, passaríem, doncs, al següent 

bloc de preguntes fet per Esquerra Republicana. El senyor 
Bargalló té la paraula. 

El Sr. BARGALL6: Si, senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: &s que les vol formular totes dues 

alhora perque hi hagi la resposta o bt? una despres de I’altra? 
El Sr. BARGALL6: Gairebé, fins i tot, si la presidencia 

m’ho permet, ja havia previst d’agrupar-les i gairebé refor- 
mular-les sense trair el sentit inicial vist el que explicat?. Si 
de cas la presidbncia no hi 6s d’acord, ja m’ho expressaria 
en el seu moment. 

El Sr. PRESIDENT: Escoltar6 atentament. El senyor 
Bargalló tt5 la paraula. 

El Sr, BAREALL6: Ja n’estava segur, senyor president. 
En primer lloc, agrair al senyor Caminal el’feet de Ea seva 
cornpareixenqa, perb, especialment, aquesta mateixa compa- 
reixenga, tal com s’ha desenvolupat, per una claredat de pre- 
sentació que tampoc és excessivament habitual en 
compareixences, per una argumentmi6 nítida que ha contin- 
gut, jo diria, reflexions crítiques i automítiques molt encer- 
tades i molt esperanqadores cara al futur, i també pel fet 
aquest de la clara assumpci6 de responsabilitats, que també 
I’honora el fet d’haver-les no tan sols substanciat, sinó rein- 
sistit. 

Essencialment voldria, a més, mostrar la nostra satisfac- 
ci6 per aquesta voluntat expressada de critica i de nou plan- 
tejament, de redistribució dels beneficis culturals i socials 
del Gran Teatre del Liceu, perquh em sembla que, de les pa- 
raules que al voltant d’aquestes reflexions el senyor Cami- 
nal ha pronunciat, en surten unes f6rrnules esperanqadores 
per al mateix món de l’art operistic, un m6n generic del pa- 
trimoni cultural catalh. En aquest sentit, insisteixo en la nos- 
tra satisfacció. 

El diputat senyor Ignasi Riera -que 6s un diputat de reco- 
negudes virtuts- ens ha demostrat que, entre les seves, hi ha 
la de síntesi, perqui? ha estat capag de sintetitzar en una pre- 
gunta el que nosaltres havíem fet en les dues que reglarnen- 
thiament ens pertoca de presentar. Aleshores, bé, quedem 
esmaperduts davant aquesta facilitat que no possei‘m; ha- 
viem presentat les dues preguntes, una sobre les aportacions 
econbrniques de les administracions, i, l’altra, sobre els 
acords amb vei’ns, que són més o menys les que, ja dic, en 
una de sola, el senyor Riera ha tingut la virtut de presentar i 
que han estat respostes jo  diria que, per la que fa als vehs, 
de manera satisfactbria. El nostre Grup, en una resposta ja 
@via, anterior a la cornpareixenga, que és la titularitat pú- 
blica, que, evidentment, el fet que el Gran Teatre del Liceu 
hagi passat ja a titularitat pública esvaeix tambd molts dels 
dubtes que podíem presentar davant dels conflictes amb els 
vei‘ns de manera clara i evident per unes argumentacions em 
sembla que assumides per la gran majoria de les senyores i 
els senyors diputats i que, per tant, no caldrh ara presentar. 

I, pel que fa a la primera pregunta nostra, que era les 
aportacions de les administracions, respectant el que el se- 
nyor Caminal ha dit &una data a partir de juny i, evi- 
dentment, per tant, insistim en el tema ... Voldríem, en tot 
cas, dues especificitats concretes. Per un cantó, evidentment, 
ha dit que no pot aventurar percentatges pel que fa a l’apor- 
tació de la societat civil, perb en tot cas sí que em semblaria 
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que 6s molt important aquest lligam de la societat civil amb 
el patrimoni cultural, sigui en el cas del Liceu corn en qual- 
sevol altre cas, I demanaríem si el Consorci s’ha pIantejat 
uns mínims d’aassoliment d’aquest suport de la societat civil 
per sota els quals el mateix Consorci podria parlar de frachs 
de lligam d’aquesta societat civil amb les administracions, I, 
per altre cant6, si en els diversos compromisos que les admi- 
nistracions han anat fent, els percentatges d’aportacions ex- 
traordinhries de les administracions previsibles per a la 
reconstrucció es mantindrien en el mateix nivell de percen- 
tatges que fins ara han anat proveint pel que fa a eixugar el 
dhficit del Consorci. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
put ats. 

Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, il4usúe senyor dipu- 
tat. És que la presidencia ha de considerar que és Ia repre- 
gunta, aixb, ja? 

El Sr. BARGALL6: Jo diria que és les dues preguntes en 
una, reformulades, amb et vist-i-plau magnhnim reconegut 
de la Presid2ncia. 

El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Caminal. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Moltes grhcies. Senyor 

diputat, si no l’he entks malament, em sembla que, sobre la 
primera, per aixb, es donava plenament satisfet de Ia respos- 
ta, Sobre la segona si que puc ampliar alguna cosa més. Per 
exemple, miri, els referents, pel que fa a les aportacions pro- 
vinents dels1 sectors privats en la cobertura dels dEficits 
d’explotaci6 dels teatres d’bpera ..., clar, el referent millor 
seria I’americh, perb, clar, de I’americh hauríem d’explicar 
unes quantes coses; 6s a dir, que les lleis fiscals en aquell 
país afavoreixen la política de mecenatge ... Fins i tot fan una 
cosa que, sincerament, els he de dir que jo trobo a faltar en 
el document, en I’avantprojecte, en el projecte de mecenatge 
que s’esth discutint en aquests moments, i és que incentiven 
el consum cuhural. Fins i tot els americans incentiven el 
consum cultural, de manera que aixb va generar en el seu 
moment un creixement molt important del consum de la cul- 
tura en aquell país. Aixb, aqui, no ho fem. Perb, bé, en tot 
cas, si agafbssim el referent deis americans o dels anglesos 
-el Covent Garden, per exemple-, ens aniriem que, pro- 
bablement, una xifra lbgica -ara no parlo per a la recons- 
trucció, parlo per al manteniment d’un ordinari- seria que, 
sabre eE deficit d’explotació, entre un 20, un 18, un 20% es 
cobrís amb aportacions privades. Aixb seria el lbgic. 

En la reconstrucci6, si no s6n aplicables aquests puhme- 
tres i si, per tant,.., home, jo, la reconstrucció, hauria de dir 
-abans, més o menys, ho insinuava- ..., jo no m’atreveixo a 
dir que el 50% I’hem d’obtindre de recursos privats i l’aaltre 
50% de Fes administracions; jo penso sincerament que, de 
tota manera, tot el que estigues per sota del 20% si que seria 
un petit frac&, eh?, i ,  per tant, hem de ser capaps de fixar- 
nos corn a objectiu superar aquest 20% d’aportació privada 
en Ea reconstrucció del Teatre. 

Les administracions: potser abans no he estat prou clar. 
Efectivament, en aquests moments, les administracions ..., el 
compromís de mantenir l’aportaci6 d’aquests 2.600 milions 

que, fins abans-d’ahir, anaven per a I’ordinari i que, ara, una 
part, ha de seguir anant per a I’ordinari i una altra part hem 
de mirar de desviar-la a la reconstrucció, aquest compromis 
hi és, El que passa és que, formalment, es concretar&, cada 
any, en la discussi6 dels pressupostos pertinents, perb ei 
compromís polltic hi 6s i, per tant, aquesta xifra es rnantin- 
drh durant aquests tres anys que duri la reconstrucció. I, evi- 
dentment, no només es mantindrh aquesta, sin6 que aquella 
part que no quedi resolta del Pla de finanqament, s’entén 
que, en la mesura que no hi hagin opcions alternatives sufi- 
cients, l’Administraci6 l’assumeix plenament, Aixb és el 
que, una mica, estarem en condicions de deixar molt concre- 
tat, corn abans deia, no més enllh de finals de juny o de pri- 
mers de juliol. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Caminal. 
Passarfem ara al Grup Socialista. La primera pregunta, per- 
qub sigui formulada pel senyor Antoni Dalmau. El senyor 
Antoni Dalmau té la paraula. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Moltes grhcies, senyor 
president. BC, nosaltres hem escoltat amb gran interbs la in- 
tervenció del director general; creiem que ha fet una anblisi 
de tots els elements dignes de consideraci6 en aquesta his- 
tbria desgraciada de l’incendi del Liceu, perb 6s evident que 
les perspectives amb qu& poden ser enfocats els temes en re- 
lació amb el Teatre poden ser dues: una, posar I’accent ma- 
nifestament en l’aclariment de les causes de I’incendi; 6s a 
dir, insistir en una línia argumental de recerca de responsa- 
bilitats politiques i jurfdiques, judicials, de les causes de 
l’incendi; i n’hi ha una altra que seria posar bhicament l’ac- 
cent en la reconstrucci6 del Teatre. Vagi per endavant que 
l’actitud del nostre Grup, evidentment, ser& posar T’accent 
en la segona part; a nosaltres, que lamentem profundament 
l’incendi del Teatre del Liceu, ens interessa rnoltíssim mds, 
en aquest moment, parlar de la reconstrucció, no per esban- 
dir responsabilitats, si és que hi s h ,  perb, corn que ja hi ha 
els camins establerts a les diligencies judicials perque, si 
n’hi ha alguna, s’aclareixi degudament ... En canvi, ens sem- 
bla molt mds important ara, que ja lamentablement esta cre- 
mat el Teatre, parlar del futur. 

En aquest sentit ens ha interessat, de les diverses coses 
que ha dit el senyor CaminaZ, particularment, una idea de la 
qual pensem que es parla poc, que és la necessitat de pensar 
en un funcionament futur del Liceu diferent del que ha estat 
fins ara mateix. 

És a dir, tota aquesta reflexió que ha fet sobre com la in- 
versió de tant diner públic ha de materialitzar-se desprks en 
un increment de l’.c<aficib musical, de l’intercs per l’bpera, 
de Ia participat56 de nous sectors socials en les activitats del 
Teatre, aquesta via argumental ens ha semblat particular- 
ment interessant; ens sembla que fóra bo que els responsa- 
bíes del Teatre hi insistissin, perque no solament els darrers 
anys hi ha hagut una inversib extraordiniria de diner priblic, 
sind que hi ser& ara, particularment, a la reconstrucció, i cal- 
drh que hi sigui en el funcionament de futur. I, per tant, ds 
irnportantissirn que tots plegats -i, naturalment, les adminis- 
tracions responsables del Consorci- puguin donar compte, 
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en qualsevol moment, davant de I’opinió pdblica, que els di- 
ners que es gasten són en benefici del conjunt de la ciutada- 
nia i contribueixen eficaqment a augmentar el nivell cultural 
del país. 

En aquest sentit, dir tarnb6 al senyor Caminal que nosal- 
tres, ja des d’ara mateix, I’eencoratgem a prosseguir la seva 
tasca perque les dificultats que 1 esperen són considerables. 
Tindrh problemes per fer el teatre nou; en tindrh d’ordre fi- 
nancer, encara que les administracions assumeixin cornpro- 
misos, perque aquesta 6s una epoca de vaques magres i 
perque a les administracions -em sembla que en tenim prou 
experikncia tots plegats, i sobretot els que hem edtat en llocs 
de gestió directa- se’ls fa difkil, a vegades, complir fins i 
tot els compromisos compromesos pressuposthiament i, a 
més a més, tindrh una altra dificultat addicional, que 6s que 
sempre la intervenció d’una pluralitat d’adrninistracions, 
sense que cap d’eeIles pugui capitalitzar í‘kxit de la recons- 
trucció del Teatre, fa difi’cil, a vegades, la marxa ordinaria 
d’aquesta mena de projectes, de manera que nosaltres ja li 
anunciem des d’ara que, quan tingui aquests problemes, pot 
comptar amb el suport dels socialistes d’aquest Parlament 
per veure si podem desencallar algun dels múltiples esculls 
amb els quals haurh de topar. Perb en aquest terreny ens 
sembla tarnbk que és molt important que es faci un esfoq 
per mantenir, també, simult8niament, no sols F’adhesi6 de 
les administracions, sinó el suport social que ha respost tan 
admirablement després de l’incendi. És a dir, és importantís- 
sim mantenir el grau de pressió de I’opinió pública en bene- 
fici de la reconstrucci6 del Teatre. Si la gent es 
desentengués o es refredés del seu grau d’adhesi6 envers la 
reconstrucció del Liceu, també els seria molt mds dificil 
d’arribar-lo a reconstruir. 

Bé9 aixb és una consideració de carhcter general i, ara, 
senyor president, sí que entro en matkria directament de la 
pregunta concreta que hem formulat. Ens interessa que el 
senyor Caminal ..., a veure si ens pogués ampliar i definir 
amb més precisi6 el que serh la fase de transició des d’ara 
fins al 1997, no tant en la reconstrucció del Teatre, sin6.m 
I’activitat mateixa del Teatre; 6s a dir, que tenen pensat, en 
relaci6 amb la programació artística, del que cal fer des 
d’ara fins que s’inauguri el teatre nou? Que tenen pensat pel 
que fa a l’activitat ordinaria de la casa? Per exemple, 
aquests dies els diaris parlen sovint de les consqübncies de 
la interrupció temporal de l’activitat, d’un expedient de re- 
guiaci6 d’ocupació, de les negociacions del director general 
amb els treballadors del Teatre.., Que ens expliqués més 
aixb. Per exemple, quk faran des d’avui mateix fins a final 
de temporada, i quines línies generals pensen que poden se- 
guir en les temporades vinents, fins al 1997, i, finalment, 
quin és el moment actual d’aquestes negociacions amb el 
personal de la casa sobre aquest expedient de regulaci6. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, il.lustt-e senyor dipu- 

tat. El senyor Caminal $6 la paraula. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Comenqant pel final, i 

tot agraint molt sincerament aquesta dosi de moral que esta 

disposat de manera constant i permanent a traslladar a la 
meva persana,.. 

A veure, dic cornenqant pel final; durant aquests propers 
dos mesos s’han pogut organitzar les següents activitats per 
al cor i l’orquestra: un concert al Teatre Fortuny de Reus; un 
concert en el Centre Cultural de Terrassa; un concert en el 
nau Auditori de Sant Cugat -concert, cor i orquestra, eh?-; 
un concert a I’Auditori de Santiago de Compostelfa; un con- 
cert -no esth tancada la data, encara, perb amb una interven- 
ció molt directa del Ministeri- per al mes de juny a la 
Maestranza, a Sevilla; un concert d’hornenatge doble, d’ho- 
menatge dels grecs al Liceu i d’homenatge’ de1 Liceu a la 
Mercuri, a Atenes, el dia 22 de juliol -en aquest cas, amb la 
Montserrat Cabailé-; un concert a Bilbao; la representació 
escenificada de la Lucia a l’annex de1 Patau Sant Jordi; la 
coldaboraci6 amb el Teatre Grec fent dos concerts -progra- 
ma Verdi; no estic en condicions, en aquests moments, de 
dir exactament qu& de cloenda del Grec, i em sembla que 
no me’n deixo cap, eh? Aixb, fins al 31 de juliol, i el mes 
d’agost les pertinents vacances... Ah, perd6, sí, i dos con- 
certs més en el Palau de la MGsica, un emmarcat dintre del 
Dia d’Europa. I ara sí que em sembla que cap més. 

Pel que fa a les activitats futures, certament, és veritat, 
hem encetat des de fa pocs dies unes converses amb el Co- 
mitk d’Empresa i, en general, uns dihlegs amb tots els 
colkctius de treballadors del. Teatre en el següent sentit: 
obertament i recollint exactament les mateixes paraules se- 
ves i amb el mateix esperit, 6s ben cert que la gran oportuni- 
tat -corn jo deia abans- per a la reconstrucci6 del Teatre ha 
passat, eh?, allb, el moment dolq de les administracions --o 
que ens semblava que era dol$- en la d8cada dels vuitanta 
no 6s el moment d’avui, i, per tant, la proliferacid d’espais 
culturals, d’quipaments culturals que en els vuitanta es PO- 

dien fer, probablement molts d’ells mal dimensionats i sense 
les previsions pertinents i la projecci6 de futur del seu man- 
teniment, perb bé, no és aquest el cas d’avui, perdoni’m la 
meva ..., que m’esplai per aquí, 

Per tant, tornant a la situació real, difícil, mort difícil de 
les administracions pes afrontar el Pla de fifinanqament previ- 
sible del Teatre, fa que haguem de buscar solucions d’equi- 
libri i que, per tant, una d’elles pugui ser l’estalvi que es 
pugui treure d’una aportació que sí que -hi insisteixo- no es 
discuteix, que és l’aportaci6 a l’ordinari que es venia fent i 
que es seguir& fent. 

Bé, perqu& surtin els números, aixb només té una traduc- 
ció molt concreta, que és la de dir: és evident que al llarg 
dels propers anys, no sé si el 97, per@ el 97 haurem de te- 
nir una dedicació molt intensa de nou de tots els colkctius, 
doncs, preveient, engreixant ja la maquina de cara que la 
reobertura del Teatre i l’activitat ordinhria del Teatre es faci 
amb totes les garanties d’kxit, perd sf que el 95 i el 96 hem 
de ser capaqos d’articular una proposta d’activitat que pugui 
permetre al hora, mitjanpnt un expedient de regulació, re- 
duir la jornada laboral del treballador del Gran Teatre, de 
manera que aquí es produeixi un estalvi en el cost d’estruc- 
tura. 
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Hi insisteixo: que el treballador assumeixi també la seva 
aportaci6 per tat de fer possible, d’altra banda, l’objectiu, 
que 6s el que garanteix, més que totes les paraules, el seu 
Iloc de treball i 6s que el .98 el Teatre funcioni amb plena 
normalitat, doncs, per tal que l’objectiu aquest es compleixi, 
sens dubte, tots haurem de fer -tots haurem de fer- els es- 
forgos pertinents i, per tant, els sacrificis pertinents, mirant 
que siguin en la mesura, en dirnensi6 rnéslmenys possible, 
perb que de cara, per tant, a reduir costos d’estructura ha- 
guem de negociar un expedient de regulació. 

Ara bé, aixb no ens ha de privar de poder, al mateix 
temps, donar una activitat continuada al llarg de tot l’any; 
Déu nos en guard! Déu nos en guard!, i aquí li manifesto 
ben sincerament que hi havia una primera proposta meva, 
que penso que 6s equivocada -ho reconec- i que el Cornit5 
d’Ernpresa i la mateixa Comissió Executiva, en la mesura en 
que m’ho fan veure, penso que sí que tenen tota la raó; jo, 
una mica, deia: aquest expedient de regulació el podríem 
centrar tot ell en un període indefinit i, desprbs, obrir tot un 
procés de plena normalitat. Em sembla que no, que és millor 
que hi hagi una imputació de reducci6 de jornada al llarg de 
tot l’any, de manera que no deixem de tenir activitat. Quk ha 
estat el rnQ positiu, al meu entendre, durant aquests mesos 
després dels fets dantescs del dia 31? Que hem mantingut 
l’activitat; que el Liceu ha seguit existint; ho hem perdut tot, 
perb existim, all6 de dir: <iEscolti’m, hem perdut el Teatre, 
perb existim.)) 

Aquest <<existim>>, eh?, és, allb, l’acte reivindicatiu per- 
manent que el Teatre no pot deixar que mori ni dos ni tres ni 
quatre mesos seguits, entre altres coses, perquk difícilment 
captarem les aportacions volunthries d’aquesta societat civil 
si no existim. 

Com podem, llavors, alb, que ens quadrin totes les pe- 
ces? Redui’rn, d’una banda, COS~OS d’estructura per6 hem de 
mantenir activitat? Doncs, posant-hi imaginació i fent un 
plantejament absolutament diferent pel que fa  a les tempera- 
des artístiques, a les quals tots vosths, doncs, ja habitual- 
ment estaven acostumats. Quh vol dir? Sens dubte, el que no 
farem ser2 anar a un espai alternatiu, corn algú ha arribat a 
suggerit, al Teatre Tívoli, que no vull alarmar ningú, gerb, 
senyor Pujol, faci alguna reflexió a qui esta avui i n’Cs pro- 
pietari, del Teatre Tivoli. El Tívoli, com el 90% de teatres 
d’aquesta ciutat ..., les seves condicions de seguretat són 
probablement molt més prechries que les que tenia el Gran 
Teatre del Liceu. No anirem al Tívoli, no anirem al Tívoli, 
on ens exigeixi aixb un esforq d’inversió acumuiat a I’es- 
for$ ja obligat d’inversi6 per reconstruir el Teatre i que, per 
tant, ens desviaria recursos -ens desviaria recursos- per 
deixar en condicions de seguretat un teatre per anar-hi a fer 
una temporada estable. 

Ara bé, hem trobat, no pas COM a millor solucib -no pas 
com a millor soluci6-, perb hem trobat una seu estable --o 
que pot ser estable- corn és el Palau Sant Jordi i l’annex al 
Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi per a espectacles de 
grans magnituds; el Twmdot en versi6 concertant que vam 
fer és un espectacle, al meu entendre, que -i em sembla que 

tothom hi va coincidir- era d’uuna gran dignitat, i tenim el fet 
sorprenent que I’annex del Palau Sant Jordi dóna unes con- 
dicions acústiques suficients &dentment, no s6n les del 
Liceu, clarissimament-, suficients per poder garantir amb 
dignitat la represenbcib escenificada de produccions a 
I’annex sense I’ajut de la megafonia, eh? 

Per tant, hi ha un espai alternatiu, que no és el millor, 
sens dubte, perb que 6s suficient, que, a més, sigui dit de 
passada també en honor a Ia veritat, durant tots aquests me- 
SQS sort n’hern tingut! L’actitud de coI.laboraci6 de Barcelo- 
na Promocions de1 Palau Sant Jordi i més concretament en 
la persona d’en Jordi Vallverdú ha estat extraordinhiament 
positiva per al Teatre, extraordinhriament positiva, i aixb 
ens fa pensar que durant aquest periode, aquest interregne, 
és possibíe mantenir com una seu més o menys alternativa 
el Palau Sant Jordi, mks, per a tot allb que siguin versions 
concertants i quan no ens decidim per un gran espai com la 
sala gran del Palau Sant Jordi, fer-ho en e1 Paiau de la Músi- 
ca. 
Més concretament, l’any vinent, alb, perquh vost& 

rn’emplaqa i em diu: <<Escolti’rn, perb concreti’m una mica; 
a veure, quk faran l’any que ve?>> Que farem I’any que ve? 
Dit amb tota la precauci6 i sent-ne conscients tots plegats, 
corn em sembla que en som, de la premura de temps per po- 
der arribar a definir ja qu& farem l’any que ve; en tot cas, 
I’esquema pel qual passaria, alb ,  una mica, el que farem 
l’any que ve, seria dir, d’una banda, mirar de no fer menys 
d’entre quatre i cinc titols; sincerament, jo, d’aquests, no en 
veig m6s de dos en versió escenificada en l’annex del Palau 
Sant Jordi, en veig des més un, probablement, al Palau de la 
Música i un  altre a la sala gran del Palau Sant Jordi i, des- 
prks, sempre que els meus col-laboradors i qui hi enth,  les 
persones que a l’hmbit estrictarnent artístic i t h i c  no em 
diguin que és una bogeria el que proposo, perb, fins i tot, 
des d’un punt de vista simbblic -jo penso que en tindria 
molt-, que fóra la de l’última producci6 que faríem escenifi- 
cada, fer-la a Ia sala gran del Palau Sant Jordi, un titol de re- 
pertori, que fos una producci6 feta pel nostre personal 
d’escenari, que, a mCs, tenim la gran sort de disposar d’un 
espai molt gran, d’uns magatzems que van ser -com els he 
dit abans- adquirits pocs mesos abans del sinistre en el 
Bruc, magatzems que ens permeten, alla mateix, tenir-hi -ja 
l’hi tenim- un escenari, que aquest escenari té una alqada 
fins i tot superior a l’escenari, a la caixa eschica del Teatre, 
i que, per tant, ens permet en aquell espai ocupar, per tant ..., 
donar un programa de contingut laboral al nostre personal 
d’escenari perque amb tots els assessoraments que calgui i 
convingui, perb, fonamentalment, se’ls pugui encarregar 
l’elaboraci6 d’una producció a estrenar a finals de curs a la 
sala gran del Palau Sant Jordi. 

Juntament amb aixb, en aquests moments estem en nego- 
ciacions per tal que els primers mesos d’aquest curs proper 
féssim una gravaci6 amb el cor i orquestra del Gran Teatre i, 
finalment, hi hauria un cicle de concerts, també encara no 
est& tancat, perb, probablement, conjuntament amb Palau 
100, en el Palau de la Música, cicle de concerts temhtic, evi- 
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dentment, de contingut operfstic amb el cor i l’orquestra, i, 
par descomptat, el que ja entenc que és una obligació, i és 
-per moItes raons, a més- anar mantenint el cor i l’orquestra 
a diferents indrets del país, a diferents indrets de 1’Estat i 
més enllh. Per exemple, estem programant també, pro- 
bablement per a principis d’any 95, un concert, que seria un 
concert d’homenatge al Liceu també, en el teatre Garnier de 
Paris, i, per tant, sobretot, seguiríem també fent una cosa 
que ens sembla fonamental, que és que la imbricació de la 
societat catalana en el Liceu tambd passa perque portern el 
Liceu all& on no acostumava a anar mai. I no és veritat que 
el Teatre Principal de Girona no pugui acollir-pe~fectament, 
el cor i l’orquestra, no és veritat; els pot acollir amb molta 
dignitat i molt bé. Per tant, no hi ha excusa perqub no anem 
a Girona, com no hi ha excusa perqui: no anem a Figueres, 
com IIQ hi ha excusa perqui? no anem, també, més enllh del 
nostr‘e país i reivindiquem d’aquesta manera el que ens sem- 
bla que és quelcom propi del Teatre, un reconeixement a la 
seva histbria, i 6s que durant els prop de cent cinquanta anys 
d’existkncia del Gran Teatre del Liceu ha estat I’bnica seu 
estable d’bpera ininterrompudament durant tots aquests anys 
arreu de 1’Estat. Per tant, quan diem que som, per excel-lkn- 
cia, el teatre d’bpera de \’Estat ho diem amb convenciment i 
amb el que ens d6na el reconeixement histbric que, ekctiva- 
ment, aixb ha estat aixi. 

Jo no sé si em deixo coses sobre ... 
El Sr. PRESIDENT: En tot cas, a la repregunta ... 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Senyor president, si ho 

interpreta com una repregunta, ja, simplement, una mica 
més de precisió sobre l’estat de la negociaci6 amb el perso- 
nal de la casa, en relació amb l’expedient de,,. És a dir, en 
quin  moment esta, si 6s previsible un acord en aquest sentit. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Si, efectivament, jo diria 
que en aquests moments amb el Comit5 d’Empresa ens hem 
emplaqat dintre d’aquests propers dies, perqul: ho voldríem 
resoldre amb una certa immediatesa i, a més, 6s lbgic. Vull 
dir, tot i que jo en tot moment he manifestat no nomes en el 
Comitk d’Empresa, sinó que, precisament, perquk em. sem- 
bla que em corresponia fer-ho dies després de l’incendi i 
que, per tant, el més acil  era presentar dimissions, el mds 
djficil era assumir compromisos i ser capaq de dur-los a ter- 
me, precisament per aixb em vaig adregar personalment a 
tots els membres de la casa, a tots els col-lectius i vaig assu- 
mir uns cornpromisos molt clars. Un, que no hi haurien aco- 
miadaments; aquella gent que té el seu llec de treball 
consolidat al Teatre, que estigui ben tranquilala -i em sembla 
que ho es&, que, efectivament, no hi hauran acomiada- 
ments. Aquelles persones que se’ls acabava el contracte 
temporal, fins i tot, han disposat d’un document de compro- 
mís del Teatre i degudament visat per l’autoritat laboral de 
la Generalitat, de manera que en el moment que convingui 
cobrir de nou aquesta plaqa, abans que ningú, aquesta perso- 
na tingui dret a accedir-hi. 

Per tant, el tema queda tedui’t no a i’acceptació o no de 
l’expedient de regulaci6, que, un cop s’ha explicat ben bé 
que l’expedient de regulació no 6s el primer pas per a l’aco- 

miadament definitiu, que no és aixb ... Un cop s’ha desacti- 
vat aquesta por, el Cornite, una mica ..., e1 punt de discussió 
no est& en l’expedient, sin6 que esta en la fixació en el ca- 
lendari de quan i, evidentment, en les conseqübncies 
econbmiques. 

Perb, per tant, jo diria que el gruix m6s important, fins i 
tot del personal de la casa, quan les coses s’expliquen be i 
s’htenten aclarir, doncs, insisteixo i sense voler ni amagar 
ni dissimular en absolut que l’angoixa existeix -que l’an- 
goixa existeix- i que la situaci6 dantesca, que ho ha estat 
per a mi i per a vosths, imaginin-se si no ho fia estat per al 
personal, i, a més, per a un personal que deixin-me dir-los, 
perque, doncs, ve al cas, un personal que, sense excepcions, 
si una cosa calia reconkixer-li era una estimació profunda al 
Gran Teatre del Liceu, i ,  per tant, aquesta sacsejada no no- 
més ho és i té efectes en el terreny laboral i familiar i 
econbmic, sinó en el terreny anímic, que potser és el pitjor ... 

Per tant, jo, transmetre la tranquillitat de dir <el lloc de 
treball esta garantit>>, em sembla que ho he fet. I, en aquests 
moments, el punt certament es centra a dir fins a quin punt 
serem capaps -i penso que sí- $’arribar a un acord per tal 
que els treballadors de la casa m’acceptin certament una dis- 
minuci6 -mirarem que sigui al més petita possible-, perb 
una disminució dels seus ingressos reals durant aquest pe- 
ríode. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Caminal. La 
següent pregunta &.. (Pausa.) Sí, senyor Pujol? 

EI ~ r .  PUJOL I FOLCRA: Demano la paraula, senyor 
president, per allusions del senyor director general, que s’ha 
referit a mi. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, s’ha referit a vostk, perb aquesta 
presidencia considera que el que ha estat dient ha estat acia- 
riments que reforcen la resposta que ha fet al principi, 

De tota manera, té per mig minut la paraula. 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: EI senyor director general di- 

rigint-se a mi ha dit que el Teatre del Liceu no era el teatre 
adequat per fer representacions d’bpera perquk també tk 
problemes de mesures de seguretat. Aixb m’ho ha dit ... 

EI Sr. PRESIDENT: Perdoni, el Liceu ..., no ha dit el Li- 
ceu... 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Ai, el Tívoli, perdó. 
El Sr. PRESIDENT: El Tivoli. 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Aixb, és clar, m’ho ha dit re- 

ferint-se a mi. Jo, evidentment, en la meva intervenci6 no he 
parlat del Teatre del Liceu, la qual cosa vol dir que el senyor 
Caminal,.., ai, perd6, del Teatre Tivoli; ia qual cosa vol dir 
és que hauria d’explicar a la cambra a veure perquk m’ha 
donat a mi aquesta explicació i, en tot cas, si 6s que aquesta 
ha sigut alguna manifestació d’alguna persona o d’algun 
representant del Partit Popular a fi i efecte de prendre nota 
d’aquesta qiiesti6. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. Té la 
paraula el senyor Caminal. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Senyor Pujol, jo li dema- 
no que em disculpi i, efectivament, no tinc per quk referir- 
me a vostk en aquest cas concret. Jo, en tot cas, si que el 
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mirava a vostk fixament dient-li: <<Escolti’rn, tot aixb que 
estic fent no ho podria fer si, com vostks tan insistentment 
m’han demanat la dirnissi6 i per no dir que m’han comparat 
amb personatges famosos del país...>, 

Perb bé, no en el seu cas, sin6 en altres membres del seu 
mateix partit. Insisteixo, no... , perdoni, senyor Pujol, perdo- 
ni. No ve al cas la referencia -si vosth així ho ha interpretat- 
que jo podia fer a la seva intervenci6 o a la seva persona, 

Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Caminal. Té 
ara la paraula el senyor Sobrequés per formular la seva pre- 
gunta. 

El Sr. SOBREQUÉS: Moltes grhcies, senyor president. 
Aquest diputat i el nostre Grup coneixem la complexitat i la 
dificultat que tC la tasca en la qual esta comprombs, senyor 
Caminal, de reconstruir el Liceu, Una complexitat derivada, 
doncs, d’actuacions judiciaís, de trhmits d’expropiacions o 
de pactes amb els vei’ns, de permisos, de finanqarnent reat i 
efectiu de les obres, de l’inevitable encariment d’aquestes 
obres que es produiran al llarg dels anys, sobretot si les 
obres s’allarguen. Aquest diputat i tots coneixem i hem vist 
multiplicar per dos o per tres, i potser més i tot, perb per dos 
i per tres segur, els projectes de reconstrucci6 o de construc- 
ció del Museu Nacional d’Art de Catalunya. En els últims 
deu anys de projecte, doncs, els costos s’han multiplicat. 

Per tant, les dificultats que voste es trobarh seran moltes. 
Algunes Ies ha esmentat el meu company. La pluralitat 
d’institucions implicades, quatre institucions, en fi, a vega- 
des amb interessos de tipus polític legítims en un sistema 
democrhtic, per6 que poden, doncs, inestabilitzar el projecte. 
En fi, les coses que depenen de tanta gent normalment no 
acostumen a funcionar d’una manera fluida. Per tant, en fi, 
vost5 trobarh aquestes dificultats per tirar endavant la seva 
gestió. Vosti? viurh moments de descoratjarnen t. Es trobarh 
sovint amb la temptació de deixar el floc de comandament 
que ocupa. Les institucions no sempre compliran. És preo- 
cupant quan es parla d’eventuals, hipotktiques i voluntaris- 
tes aportacions privades per al finanqament, perque quan es 
fa aixb vol dir que potser ja no es té gaire fe en el compli- 
ment de les obligacions institucionals en l’hmbit financer. 

En fi, vosth trobar& aquestes dificultats. Procuri vimcer- 
les. Nosaltres shpiga que confiem en la seva capacitat. Nos- 
altres estem convenguts que vostb és un excelknt ..., vostk i 
l’equip de treball, molt del qual avui és aquí present, l’equip de 
direcci6 són excdlents gestors per tirar endavant aquesta tasca. 

Perb, dit tot aixb, jo em pregunto -m’he preguntat-, i 
com que ho he fet públicament, doncs, no puc deixar de re- 
petir-ho: es justifica plenament que les obres de reconstruc- 
ció durin més de tres anys, quan -i ja SC que les 
circumstancies s6n diferents- els historiadors saben -sabem 
i hem explicat- que, doncs, l’iincendi que es va produir l’any 
1861 ..., Ies obres de reconstrucció varen trigar exclusiva- 
ment onze mesos i no més de tres anys, corn ara. 

En fi, sé que les circumsthncies no s6n les mateixes, perb 
tampoc en ]’aspecte positiu no s6n les mateixes. Els avenqos 
tkcnics que I’arquitectura i I’enginyeria tenen avui, doncs, 
sembla que no justificarien, si no és per causes no tkcniques, 

doncs, que les obres triguessin tant de temps, quan el 1861 
van trigar només onze mesos, Perb, en fi, tot amb tot, el sen- 
tit de la meva intervenci6, doncs, és demanar4 que vosth, 
senyor Caminal, faci tot el possible per escurqar aquest ter- 
mini que s’han fixat per reobrir el Liceu, que acabi al més 
aviat que pugui la gran obra de reconstrucci6 del Liceu, per- 
que, com vostb sap, senyor Caminaí, el país a vosth el neces- 
sita i vostb té un compromis contret molt important per al 
1998; i aquest projecte que vostk ha de liderar per al 1998 
necessita el seu temps i la seva dedicaci6 i, evidentment, 
quest projecte vost& l’ha de tirar endavant desprds que hagi 
enllestit amb hxit -i no en tenim cap dubte- el compromís 
de reconstruir el Liceu. , 

Escurci els terminis el mhxim que pugui i el projecte del 
98 també tindrh més fiuidesa. Moltes grbies. 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, iI-lustre senyor diputat. T6 
la paraula el senyor Caminal. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Senyor diputat, senyor 
Sobrequb, moltes grhcies pel seu encoratjament i per la 
seva confianp, i jo, responent a la seva pregunta, de tota 
manera, li demanar6 al senyor Sol&-Morales -si se’m per- 
met, si ses senyories rn’ho permeten- que d, a m b  més CP- 

neixement de causa i, evidentment, amb m 6  contingut 
professional que no pas el meu, sigui qui la respongui. 

De tota manera, deixi’rn fer una reflexi6 d’entrada, L’any 
1861 no calia demanar permís d’obres a cap ajuntament. 
L’any 1861 no calia expropiar. I la Llei expropiatbria -si 
n’hi havia, l’any 1861- no t’obligava a fixar uns terminis 
per prudkncia, si més no, no inferiors a l’any per tal de fer 
tots els trhrnits pertinents degudament. Vagi a tall d’exemple 
aixb o bé per dir-li que el que es va fer I’any 1861 -i des- 
prés, amb tota llibertat, el senyor Solh-Morales que em des- 
autoritzi, que est& per fer-ho-, perb el que es va fer l’any 
1861, si vol, senyor Sobrequés, ho fem en tres mesos. 

Perquh el que es va fer l’any 1861 no va ser més que re- 
construir la caixa; la caixa, eh?, allb, el prefabricat de formi- 
gó, que vull dir que són unes peces de mecano que les fas en 
quatre dies ..., jo ... -en tres mesos, ara m’he passat-, per6 
potser amb uns mesos més la faríem, eh? Perb voste sap 
també que hi ha tota la sofisticacid, sobretot pel que fa a 
l’escenari, de l’equipament t h i c  &aquest, i mes quan la 
pretensió d’aquesta Reforma de mínims 6s donar solució a 
allb que ens sembla que és fonamental per al Teatre, que ja 
ho era abans, i ds, a mbs de donar soluci6, totes les qüestions 
de serveis auxiliars complementaris, marginals, etcktera. 
Bhsicament, per no estendre-m’hi, 6s donar sohci6 a l’auto- 
matisme pertinent i immediat, de manera que l’alternanqa 
estigui assegurada entre La. Traviata avui i el Don Car10 
dernh: dues caixes esceniques amb mobilitat horitzontal que 
puguin permetre en vint-i-quatre hores que puguem contem- 
plar de La Traviata al Don Carlo, per posar un exemple. 
BC, aixb, i ,  per tant, la sofisticació dei sistema és que cal, 

doncs, posar -que ja no s6n les cordes, eh?- ..., vull dir, ja no 
és la manualitat exdusivament, aixh és molt mds lent. Certa- 
ment, a més, també hi ha certa Ientitud en tot el que ha de 
ser el pro& de reconstrucci6 de la sala, 
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Perb bé, perb jo, si els sembla b6 ... 
EE Sr. PRESIDENT: Sf, el senyor De Sol&-Moraies té la 

paraula. 
El Sr. DE SOLA-MORALES: Moltes grhcies. En reali- 

tat, el director general del Teatre, jo crec que ha donat les 
raons fonamentals per les quals el treball que tenim al da- 
vant és extraordinhriament mds complex que el que van 
afrontar els nostres avantpassats després de l’incendi de 
1860. 

La primera cosa és que en aquell moment l’únic treball 
que es van plantejar va ser refer exactament les parts que 
s’havien cremat amb les mateixes dimensions; amb les ma- 
teixes característiques i que, com ja hem dit tantes vegades, 
es tractava bhsicament, diguem-ne, de refer la pell d’una es- 
tructura que quedava pendent. 

La veritat és que la feina que tenim al davant és una feina 
extraordinhriament mCs ambiciosa. La part nova que la re- 
forma i ampliaci6 del Teatre planteja és en superficie, per 
exemple ..., dobla la superffcie que tenia el Teatre avui dia. 
Perquk, tal com ha dit el director general, una qüesti6 abso- 
lutament central d’aquest projecte és dotar d’una tecnologia 
tota l’hrea escenica que equipari el Teatre del Liceu als tea- 
tres actuals arreu d’Europa. La tecnologia que pretén tenir el 
Liceu no és pas mds sofisticada, sinó que potser, fins i tot, a 
vegades ser& més discreta que la que té el nou espai d’bpera 
de Montpeller o el nou espai d’bpera de Li6 o el ~ Q U  espai 
d’bpera de Gknova; no pretenem construir, ni molt menys, 
l’bpera de la Bastilla o la nova bpera del Covent Garden. 
Estem afrontant programes d’unn dimensió +ns sembla- 
proporcionada al que ha de ser el Liceu, perb, aixi i tot, tin- 
guin present que es tracta d’una ampliació molt notable. 

EI segon punt que cal considerar 6s que és veritat que els 
mitjans tkcnics són avui moft més complexos, perb la sofis- 
ticació tkcnica d’un edifici 6s incomparable amb la que tenia 
un edifici de 1860. Per dir-ho sense voler entrar en gaires 
tecnicismes: el ram de paleta en les edificacions de fa cent 
cinquanta anys era el protagonista; avui dia, en una obra 
d’aquest tipus, el protagonista 6s el ram de les instaí.lacions. 
Pujar parets, diguem-ne, és una cosa que es fa relativament 
de pressa, perb tots vostks hauran pogut veure que un edifici 
puja, una mica, corn un bolet, perb que després s’esth mesos 
i mesos perque el treball, diguem-ne, de dotar-lo de les ins- 
taldacions necessbies de tot tipus és, avui dia, en l’edifica- 
ció el capitoi mks important, i aquest capitol més important, 
el 1860, era prbcticament insignificant. 

Sense voler tirar ni una gota d’ombra en el record del 
gran colkga, avantpassat, Josep Oriol Mestres, també he de 
dir que la reconstrucció del 1860-61 es va cometre amb un 
especial, diguem-ne, sentit qcd’anar per feina),, entre come- 
tes. Avui ens hem trobat amb la reutilització de bigues cre- 
mades, amb la reutilització de parets que s’havien esberlat i 
que, simplement, es van tornar a massissar d’una manera, 
diguem-ne, en fi ..., per anar, evidentment, molt de pressa i, a 
més, tot aixb es feia sobre la base d’una iniciativa que -com 
ja s’ha dit aquí- actuava sobre un espai del qual ja disposa- 
va. 

El nostre cronbmetre esth comptant amb un temps que, 
de moment, encara no 6s d’obres i, per tant, tant de bo que 
el dia que ens posem a treballar vertaderament en la reforma 
i ampliaci6 del Teatre sigui aviat; per6 hem de dir que, de 
moment, estern en tots aquells passos previs necessaris, im- 
prescindibles, perb que fan que, de fet, l’activitat constmcti- 
va, de moment, sigui realment bastant limitada. 

Res més. Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor De Solh. Ei 

senyor Sobrequés vol repreguntar? 
El Sr. SOBREQUhS: No, repreguntar exactament no, 

perb, potser, si el senyor Caminal o el senyor Ignasi de Sol& 
Morales ho estimen oportú, seria interessant d’ampliar, ni 
que sigui breument, algunes pre-característiques t&cniques, 
est&tiques, estilístiques, d’aquesta reconstrucció, perquh 
aquest és un tema que esth a l’opinió pública, reconstruccid 
-vostb ja ho ha dit-, no fotocbpia, en fi -aixb és una expres- 
sió poc precisa- capacitat, llocs cecs -se’n diu llocs cecs 
dels llocs en qui? no s’hi veu-, com se solucionaran, en fi, si 
ho estimen oportú, jo penso que els ciutadans estan inte- 
ressats a saber una mica quina faq tindrh el nou Liceu. 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, ilmlustre senyor diputat. El 
senyor De Sola té la paraula. 

EI Sr. DE SOLA-MORALES: Moltes grhcies. Jo crec 
que, del que vosth demana, podem respondre unes quantes 
coses, perb jo voldria fer una mena de precisió prkvia. Jo en- 
tenc la preocupació dels ciutadans i dels usuaris per aquestes 
qüestions, per6 també voldria fer entendre el següent: quan 
un enginyer ha de dissenyar un autombbil, la major part del 
seu temps el dedica a unes coses que, probablement, el futur 
comprador l’interessaran, per dir-ho així, d’una manera re- 
mota, perquk, finalment, el que li agrada saber és el color de 
la carrosseria o la qualitat de la tapisseria o el disseny del fa- 
blier, 

Comprenguin que a nosaitres ens interessa mes el sistema 
d’iinjecci6, el sistema de ..., no ens interessa més, perb, de 
moment, ens preocupen més aquestes qüestions que les 
qüestions d’acabat, que, evidentment, són fonamentals i que 
seria impensable que un arquitecte no considerés aixb corn 
una qijlestib decisiva, perb que, probablement, en aquest mo- 
ment, estem més capficats per la mquinhia que pel seu 
acabat. De totes maneres, corn a definició conceptual, els 
puc dir respecte al terna de l’acabat el que en algunes decla- 
racions periodistiques ja he dit i que aquí m’agradaria repe- 
tir. 

A mi em sembla, d’una banda, que la sala en la seva re- 
construcció ha de mantenir el seu carhcter; 6s a dir, el carhc- 
ter d’un espai d’un teatre a la italiana, la qual cosa vol dir un 
ambient global participatiu en ei qual els espectadors for- 
men part, d’alguna manera, del mateix espectacle. 

Segonament, d’un ambient luxós, i que se m’interpreti bé 
quan utilitzo aquesta paraula. No vull dir d’un ambient de 
riquesa i d’ostentació, sinó d’un ambient brillant, que és 
exactament, etimalbgicament, el que vol dic aquesta paraula, 
un ambient brillant, un ambient d’interrelació, un ambient, 
una mica, en el qual realitat i fantasia es donen la mi. 
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Les caracteristiques de la sala del Liceu eren extraor- 
dinhiament brillants en aquest sentit i, per tant, ser& difíci1 
que ens escapem d’irnatges molt semblants a les que tenia la 
sala. He de dir que no fem més que mirar cada dia amb ulIs 
renovats com era I’difici i examinar les seves més delica- 
des particularitats i comparar-les amb altres teatres d’bpera 
d’Ewropa per descobrir, una mica, el secret del Liceu i, per 
tant ..., perquh aquest secret no se’ns escapi. 

I a mi em sembla que, de Ia mateixa manera que podem 
C Q ~ ~ ~ E W  amb mesures, amb característiques de molts tipus, 
el Liceu amb altres sales europees, tamb6 6s veritat que la 
lleugeresa de les seves galeries, la calidesa dels seus acabats, 
la disposici6, per exemple, savia de la jlhninacib, la relaci6 
entre la sala i el pla d’escena, són cmcteristiques especifi- 
ques del Teatre que, de cap manera, voldríem modificar, 
perqub ens sembla que són, en realitat -hi insisteix*, el se- 
cret d’aqueíla emoci6 i d’aquella sorpresa que l’entrada a la 
sala provocava a tothom. 

Pel que fa a un altre aspecte visible, que 6s quina apa- 
renga tindrh I’edifíci, la part nova de l’edifici a ]’exterior en 
la seva faqana a la Rambla i al carrer Unió i també, en part, 
al carrer Sant Pau, els he de dir que el nostre criteri és el 
d’afrontar una fqana primerament d’una qualitat arquitec- 
tbnica clara, des del punt de vista dels materials; estem pen- 
sant en una faqana bhsicament amb pedra de Montju’lc, que 
6s la pedra tradicional dels edificis de l’hrea histbrica de la 
ciutat, amb una proporció entre buits i plens que mantingui 
el criteri de I’arquitectura vuitcentista tradicional a la zona, 
sense, perrb, ens sernbia, caure en el ridícul del pastitx, i, per 
tant, els treballs que ja haviem fet i que, fins i tot, s’han pu- 
blicat en algun lloc de la solució d’aquest aspecte exterior 
de l’edifici, tendeixen a buscar, per dir-ho aixi, una resposta 
actual, perb també mantenint una harmonia i un dihleg, di- 
riem, més aviat, en sintonia amb I’arquitectura característica 
de la Rambla, que és aquesta arquitectura tan barcelonina 
del tardi neoclhssic. 

Finalment, voldria dir que, respecte a les possibilitats de 
recuperar característiques molt detallades del que era el Tea- 
tre, d’una banda ..., voldria aclarir que em sembla que és ab- 
solutament equivocada l’oopinió que s’ha est& i s’ha difós 
que, tkcnicament, des dei punt de vista de l’artesania dispo- 
nible, avui no era factible una reconstrucció del Teatre amb 
les caracteristiques, diguem-ne, constructives, tal com era. 
Perb, al contrari, una allau d’oferiments d’excel-lents arte- 
sans de Catalunya mateix, de la resta de 1’Estat i, si cal, d’al- 
tres llocs, permet pensar que, si cal reconstruir fins a 
1’dltlrna motllura en un determinat indret, no hi ha la més 
mínima dificultat. 

D’altra banda, els vull dir que, de moment, el que hem 
iniciat 6s una mena de museu on acumulem totes les restes 
que anem trobant del Teatre, que ens serviran, evidentment, 
tant de possibles referhncies en el nostre treball com, en 
qualsevol cas, d’una cosa que ens sembla que un edifici his- 
tbric en els nostres temps ha de tenir, que es un -per dir-ho 
així- magatzem de la membria en el qual en el futur quedi 
un testimoni del que era e! Teatre fins al gener del 94. 

Moltes grhcies. 
EI Sr, PRESIDENT Moltes gracies, senyor De Solh. 

Passem ara al grup de preguntes formulades pel Grup Parla- 
mentari de Convergbncia i Unib, En primer lloc, té la parau- 
la la il-lustre diputada senyora Roser Capell. 

La Sra. CAPELL: Moltes grhcies, senyor president. 
Agrair, en primer lloc, al senyor Caminal i als seus col.labo- 
radors aquesta compareixent;a, molt satisfactbria per a mi 
sempre que fa relació a la música. 

L’bpera s’ha convertit aquests darrers anys en un espec- 
tacle molt més complet en el moment que deixa de ser un 
culte excessiu a l’aspecte estrictament vocal i s’incrernenta 
la irnporthncia dels aspectes teatrals, No hi ha dubte que és 
un fet que ha comengat a arrelar quasi a tot arreu del món i 
que a Barcelona, grhcies a l’esforq del Gran Teatre del Li- 
ceu, s’ha pogut obrir també aquesta via. 

La nostra tradició, per& que ha estat sempre molt lligada 
a les grans veus -VEUS, en majdscula- individuals, fa que 
ei Gran Teatre dei Liceu hagi triat actualment una via inter- 
media: tant es pot fer una representacib basada en una pare- 
lla de figures amb unes veus impressionants corn una 
pruducci6 molt conjuntada i pensada, perb sense grans noms 
vocals que centrin htenció, aixb sí, amb un gran nivell ar- 
tístic. 

La continuitat d’aquesta activitat artística, per tant, du- 
rant els anys que duri la reconstrucció és fonamental per tal 
de garantir el mateix nivell de qualitat, prou important, que 
havien assolit els coi-lectius del Teatre. 

Malgrat que vostb ja s’hi ha referit en la seva exposició i 
que el senyor Dalmau tambt5 ha anat una mica per aquesta 
via, jo voldria insistir en la meva pregunta: com es pensa 
mantenir I’esrnentada activitat artistica amb els mateixos ni- 
vells de qualitat? 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, illustre senyora di- 
putada. EI senyor Caminal té la paraula. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Deixi’m complementar 
amb alguna que altra afirrnaci6 contundent -que voste m’ho 
permet- el que abans comenthem. 

Per descomptat, si les primeres figures estan disposades a 
venir durant aquest període amb unes condicions econbmi- 
ques, per entendre’ns, amb uns cachets ajustadíssims, li ben 
asseguro que mirarem de tenir-les totes. El que no s’enten- 
drin, e1 que no s’entendria, és que -hi insisteix+ en un marc 
econbmic financer difícil per a les administracions, amb una 
crisi econbmica difícil, que la prioritat, que 6s esrnerqar tots 
els recursos per a la reconstrucció, no la poguéssim aplicar 
perquk una part d’aquests recursos ant5 no al que hem dit 
que és imprescindible i que farem, el manteniment d’una ac- 
tivitat artística continuada, no a aixb, que est& clar i no es 
discuteix, sinó a l’assumpció d’uns compromisos de paga- 
ment, d’uns cachet,y que, si ja normalment hauríem de re- 
considerar si no 6s bo un plantejament a la baixa de tots ells, 
en una situació excepcional corn la que estem, seria imper- 
donable. 

Per tant, si a les primeres figures si hi ha, també, aquest 
principi de participaci6, solidaritat i col.laboraci6 per part 
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d’elles, aquest anem-hi  que la situaci6 és excepcional>>,.., 
s’avinguin a una reconsideració dei que, evidentment, co- 
munament i internacionalment estil establert corn a cachet. 

Pel que fa a les produccions, home, jo penso que és un 
bon moment perque mirem de, tambd donant contingut a 
programes de treball de la gent que s’ha quedat sense caixa 
eschica o personal d’escenari que, per tant, el podem tenir 
ocupat en els grups, fer algunes reposicions de totes aques- 
tes que al llarg d’aquests anys el Consorci, nfha fet i moltes, 
i hi ha invertit molts diners, o b6, per que no?, recuperem te- 
lons pintats, que, sigui dit de passada, hi va haver un mo- 
ment determinat que semblava que aixb del te16 pintat havia 
quedat ja superat i que era un element estkttic digne de ser 
guardat en el calaix. Li he de dir que en discrepo profunda- 
ment, que, evidentment, no tots ells seran viilids, perb que al 
fons escenografic del Teatre hi han authtiques meravelles 
d’art i que les hem de recuperar. I que la gent que tenim 
avui treballant en torns diferents en els grups del col-lectiu 
de l’escenari, un dels programes dissenyats ..., que, per cert, 
en els propers dies signarem un acord-conveni, perquk aixb 
no s’atura i perque aixb segueix amb E’Enstitut del Teatre i la 
Diputaci6 de Barcelona per tal que, n través del taller d’es- 
cenografia del mateix Institut, ens hi vinculem i puguem 
ajudar-nos mútuament a l’hora que el Teatre pugui propor- 
cionar aquests materials i aquests mitjans a alumnes o gent 
de postgrau de I’Institut que puguin incardinar-se en tot 
aquest programa de reconstruccilj d ’ aquestes escenografies. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grbies, senyor Caminal. La 
il-lustre senyora diputada vol repreguntar? 

La Sra. CAPELL: Moltes grhcies, senyor Caminal. 
El Sr. PRESIDENT: Passem ara a un grup de preguntes 

que formulara el senyor Jaume Janb. EI senyor Jaume Jané 
té la paraula. 

El Sr. JANk Grhcies, senyor president. Senyores diputa- 
des, senyors diputats, perrneti’m, senyor Caminal, agrair, en 
primer lloc, la seva compareixenp i, sobretot, el contingut 
de la informaci6, molt ben vehiculat, per altre cantó. 

Permeti’m, senyor president, que manifesti al senyor Ca- 
minal un tema que no és específic de la qüestió que estem 
tractant, per5 que a aquest diputat li ha anat molt bé de sen- 
tir-ho. El senyor Caminal ens ha dit que calia assumir la 
temporalitat del c h e c  públic i així ell ho feia. A aquest di- 
putat aixb li va molt bé de sentir-ho, s’ho va plantejar el pri- 
mer dia que va tenir acta de diputat i, després d’uns quants 
anys, val la pena tornar-t’ho a sentir dir per altres persones 
amb una trajectbria i en un moment tan crític de la seva res- 
ponsabilitat de chrrec piibíic com el que esth vivint el direc- 
tor general. Per tant, doblement, gricies. 

Ens ha parfat, també, d’una altra cosa suggerent, que a mi 
m%a fet fer ..., plantejar aquestes tres qüestions: la complici- 
tat de la societat civil en el desenvolupament d’aquest futur 
immediat sense interrupció del Gran Teatre del Liceu i, a la 
vegada, ens ha parlat tambk del compromis de consens de 
les administracions, que jo diria que aquest compromis de 
consens de ies administracions és Ibgic, ja que aquestes -les 
administracions-, de fet, no haurien de ser -i crec que no ho 

són- altra cosa que servidors de les voluntats de la societat 
civil, 

Entrant a les tres qüestions, diria: en quina situaci6 es 
troba la denúncia presentada per la propietat al Consorci del 
Gran Teatre del Liceu? Ens n’ha parlat, ens ha dit que hi ha- 
via unes bones perspectives; m’agradaria saber si és que esta 
retirada, si segueix ..., si hi han possibilitats d’nrribar a 
acords. 

Segona qiiesti6: un exponent a l’mtorn del Liceu amb 
prou prestigi barceloni i meu. Que passar&, quina previsi6 
hi ha de continuitat amb el Cercle del Liceu? Hi haurh una 
dimensió nova en aquesta associacid? 

Tercera qiiesti6: per que no prosperh, segons la perspecti- 
va del vostre chrrec de responsabilitat, el Pla del 19&8? Corn 
6s que dura tant el seu desencabdellament? 

Grhcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats+ 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, il-lustre senyor dipu- 
tat. El senyor Caminal t6 la paraula. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL: Moltes gricies per les 
seves paraules, senyor diputat. Comenqant pel final: per que 
no prosperi? Jo penso que per dos raons: l’una, pro- 
bablement, perquh les administracions es varen trobar amb 
un enchrrec de rernodelació del Teatre que superava les se- 
ves possibilitats econbmiques en aquells moments. I, dos, 
perquh, d’altra banda, hi havia l’encallament, tal corn abans 
li ho he explicat, d’un pla especial que es feia imprescindi- 
ble per tal d’endegar la reforma, ja que la reforma compre- 
nia l’afectaci6 d’unes finques de tota l’anella que envolta 
l’edifici del Liceu; sense la seva ocupació era impossible 
iniciar aquest Pla de reforma. 

JO penso que, corn abans insinuava, les raons que en 
aquests moments van fer que es paralitzés per manca de ma- 
joria suficient a I’Ajuntarnent aquest Pla especial eren raons 
poc sblides. Perquk en cap moment es podia intuir que hi 
hagués la voluntat d’espoliar ningú a d’expropiar de mala 
manera ningfi o que, per descomptat, com després s’ha fet 
evident, les raons ac6stiques no responien al que s’havia 
vingut a dir i era que hi havia la coincidhcia que, justament 
en el mateix ernplaqament de I’escenari, hi havia hagut ante- 
riorment el convent dels trinitaris i que, per tant, I’absis 
d’aaquest convent encara hi era present i aixb de tocar: una 
pedra d’un absis vost&s saben que és tocar tot I’absis i tota la 
seva actktica. Bé, res de res de res; era un plantejament ab- 
solutament fantasids que no es corresponia, en absolut, a..., 
vaja, a aquest raonament. La qüestió 6s que, per una raó o 
una altra, certament va quedar paralitzat sobre la taula du- 
rant bastant temps, aquest Pla especial. 

EI bloqueig del Pla especial? Probablement també la in- 
capacitat per part de tots de trobar, allb, el sentiment unhi- 
me del cos social per dir: aixb és imprescindible i aixb s’ha 
de fer. I dintre de períodes cíclics, corn vivim, era el MO- 

ment just aquell de fer-ho i, probablement, tambk -hi insis- 
teixo- per una dimensió no deguda, atenent les possibilitats 
de les administracions, massa sobredimensionada pel que fa 
al seu cost, doncs, va paralitzar el que després s’ha vist, que 
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era una reforma absolutament imprescindible i molt ne- 
cessbria. 

Pe1 que fa al Cercle, no és que e1 Cercle, no, no... El Cer- 
cle 16 unes propietats, diguem-ne, que entren de ple en tot el 
que és el Teatre, I, evidentment, aquf si que caldrh arribar a 
un acord amb el Cercle, perb -per entendre’ns- tota aquelia 
part rnks monumental del Cercle, on exerceix plenament la 
seva activitat social, aquesta no és en absolut modificada; i 
tambC deixi’m dir-li que en aquests deu mesos, ara ja un 
any, que jo porto en el Teatre, la relació amb el Cercle i la 
seva gent ha estat extraordinkiament bona i, per tant, jo 
penso que aixi ha de seguir i que no hi ha cap dificdtat. 

Pel que fa a la denúncia de la propietat, home, doncs, 
miri, ser6 molt prudent perque j a  li he dit abans que la meva 
pretensió és, en tot cas, buscar punts comuns d’entesa i no 
pas generar discrephcies, i, per tant, cuidaré ben b6 que les 
meves paraules no siguin motiu, en aquest cas, de generar 
polemiques absurdes i innecesshries. 

Ara, si que Ii  he de dir que jo sbc el primer sorpr&s de la 
iniciativa que pren en el seu moment la propietat. Per una 
raó: jo, els Estatuts del Consorci, Ies cornpetencies que em 
confereixen, m’obliguen en tot moment a cercar l’acmd amb 
la Comissi6 Executiva, eh? Qui té la capacitat executiva, se- 
gons ets Estatuts en el Consorci, certament & l’administra- 
dor, el director general, perb sempre fiscalitzat degudament 
per la Comissi6 Executiva, que és la permanent del plenari; 
de manera que, al llarg de tots aquests mesos, jo presumeixo 
que no hi ha ni un sol acord, ni una sola mesura -i aixb figu- 
ra a les actes i així ho pot certificar el senyor Sol 6-..., ni una 
sola mesura, ni un sol acord que no s’hagi pres amb el co- 
neixement de la Comissió Executiva i amb ‘I’acord unhnime 
d’aquesta. Sapiga que de Ia Comissi6 Executiva 6s membre 
il-lustre -i n’ha estat membre durant tots aquests mesos i, 
prhcticament, em sembla que només ha deixat d’assistir a 
una de les convocatbries- el president de la Societat de pro- 
pietaris, 

Em sembla que amb aixb Ii responc suficientment el que 
vostk em pregunta. I, en tot cas, nom& ampliar una cosa, a 
tall d’exemple -que ho deia un dia a I’Ajuntament-: home, 
qui menys esth en condicions d’exigir al Consorci el perque 
no s’havien pres aquestes mesures i com és passible que 
vosths., ,, alb.., i Ia imprudencia, la suposada imprudhcia, 
etcktera ... Miri, l’any 85 -si no ho recordo malament-, en el 
Teatre encara, sota mateix del pati de butaques de platea, hi 
havia la caldera amb el pertinent dipbsit de carb6, eh? -la 
caldera amb el pertinent dipbsit de carb6 a sota mateix del 
pati de butaques. Així entregava la propietat el Teatre. I la 
conducci6 elkctrica del Teatre era ..., sap alb de les nostres 
&vies?, sap el fil trenat?, eh?; doncs, aquesta era la conduc- 
ció ekctrica del Teatre. I així es va entregar ia propietat el 
Teatre; i tot aixb s’ha modificat. 

Home, a mi em sembla que una actitud d’vn major grau 
de prudkncia per part de la propietat, sobretot davant aqwes- 
tes diligencies, hauria estat més en coherkncia amb aquesta 
deixadesa que, en tot cas, es va manifestar en els darrers 
anys i que es va fer evident quan es va entregar el Teatre. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Caminal. fis 
que el senyor Jané vol repreguntar? 

EI Sr. JANI? Senyor president, només agrair la bona i 
denta  manera d’explicar-se del senyor Caminal. Gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, il-lustre senyor dipu- 
tat. Ara segueixen dues preguntes de la ilitlstre diputada 
senyora Rosa Bruguera, que tinc la impressió que prhctica- 
ment han estat contestades. Si és així té, doncs, e1 seu torn 
per repreguntar. 

La Sra. BRUGUERA: Efectivament, senyor president. 
Quan el senyor Bargall6 deia que trobava difícil preguntar, 
després de la intervenci6 del senyor Riera, imagini’s com 
estaré jo que tothom ja ha preguntat i ha estat a bastament 
contestat pel senyor Caminal. 

La meva pregunta anava,.., de tota manera els volia dir 
que la meva pregunta anava a1 consens institucional i social 
que eI senyor director general ha dit com a imprescindible 
per a la reconstrucci6 del Gran Teatre del Liceu. Em dono 
per contestada, perb jo voldria, tamM ara, refermar una evi- 
dencia, Aquests dies ja sap vost& que nosaltres en aquest 
Parlament les coses que són molt conegudes tornem a 
deixar-les sobre la taula perque siguin més petites, més cia- 
res. 

Senyor director general, vast& sap que el nostre Grup és 
el que d6na suport al Govern 1, per tant, voste té tot el suport 
incondicional del nostre Grup. Perb jo voldria tarnbB sumar- 
me a1 que ha dit aquí el senyor Dalmau i voldria que quedés 
ben clar el nostre suport incondicional i personal en tot el 
que vosth necessiti per part de tots nosaltres. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, illustre senyora di- 

putada. El senyor Caminal t6 la paraula. 
El Sr. DIRECTOR GEMRAL: No sap corn en situa- 

cions anímiques fotudes per un aquestes coses s’agraeixen 
tant. Per tant, a tots vosths els agraeixo, i molt, aquestes pa- 
raules. 

El consens institucional ..., jo, a pesar d’advertiments que 
se m’han fet pet la seva esquema, hi crec fermament. Jo els 
ben asseguro que, en aquests moments, no dubto ni un ins- 
tant que el cornpromis institucional pel que fa que tinguem, 
el 97, reconstruyt el Teatre no és una posició conjuntural <(en 
funció de)), sinó que és un compromis molt serilis de les ad- 
ministracions, de totes elles, molt assumit, i que algunes que 
potser, fins i tot, de bon principi ho podien veure de manera 
m& distant, avui, curiosament, hi estan implicades, perb, 
vull dir, molt sincerament. 

Per tant, jo, en tot cas, si un missatge avui voldria que 
qued6s molt clar pel que fa als meus pensaments, 6s que no 
rn’angoixa el consens institucional, al contrari. Hi és, aquest 
consens, i, a mks, estic convengut que perdurwh segur du- 
rant mott i molt i malt temps. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Caminal. 
Passem ara a un altre grup de preguntes que formula el se- 
nyor Jordi Vila Feruny, EI senyor diputat té la paraula. 

Ei Sr. VILA I FURUNY: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Primerament, tal C Q ~  han fet fa majoria dels diputats 
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que m’han precedit en 1’6s de la paraula, vull manifestar el 
meu agraiment al senyor Caminal per la seva exposició, que 
considero que ha estat molt clara, exhaustiva i que ens ha 
aclarit la gran majoria de dubtes que podíem tenir sobre 
aquesta qüestió en els dos aspectes de la seva intervenci6, 
tant el que ha passat des del sinistre fins ara i, sobretot, el 
que ens interessa més: quins són els plans d’ara cap al futur, 
que és, em sembla, la gran prewupaci6 que en aquests mo- 
ments tenen els ciutadans d’aquest país, Els ciutadans 
d’aquest país el que volen és tornar a veure el Liceu, i 
crec que, en certa manera, en tot allb que es pugui, volen 
tornar a veure el Liceu tal corn era; tal comelsciutadans 
el veien. 

El senyor De Sol&-Morales, em sembla que ha dit unes 
coses de la tknica i de la carrusseria. Els ciutadans només 
veuen la carrosseria. Evidentment que el Liceu necessitava 
unes grans modificacions tkniques que el posessin al dia, 
perque practicament estava esdevenint obsolet. Perb els ciu- 
tadans, el que veien del Liceu, bisicament, era la sala, la im- 
pressi6 que produia la sala. 

Aquesta sala ..., jo no hi entenc, en teatres d’bpera, no 
n’he vist molts, per& pel que he  pogut veure en pel-lfcules i 
per la televisió i aquestes coses -i alguns que n’he vist en 
directe-, em dóna una mica la sensaci6 que el Liceu és únic: 
alguna cosa que té el Liceu no I’he vist en cap altre teatre 
d’bpera. Em recorda una mica quan en Cirici Pellicer parla- 
va de les característiques generals de I’arquitectura catalana, 
que una era que es caracteritzava per ia seva horitzontalitat; 
em sembla que aquesta horitzontalitat es d6na també a la 
sala del Teatre del Liceu. No s’hi veuen columnes verticals; 
6s tot ..., i aquesta cosa, a mi em sembla -segurament el sen- 
yor Morales en sap molt més que jo i potser em rectificar&- 
..., per5 és una de les caracteristiques, a part de la decoració, 
que aixb sí que, més o menys, totes les sales ho recorden. 

I I’altre aspecte -que jo tampoc no s6c tkcnic, perb que 
tothom reconeix- era I’acGstica del Liceu; tothom ..., sembla 
ser que l’acústica del Liceu era una acústica excepcional, 
que suposo que es va produir per una mena de miracle per- 
quk no crec pas que quan fa cent cinquanta anys o quan fa 
cent anys es va reconstruir ei Teatre del Liceu els estudis fí- 
sics i thcnics d’acústica estiguessin molt avanqats. I aquesta 
és una preocupaci6. I aquí va la primera de les dues pregun- 
tes que vull formu1ar:hi han garanties que, amb la recons- 
trucci6, I’acústica del nou Liceu tingui la mateixa qualitat 
que la que tenia anteriorment? 

La segona pregunta, de fet, en principi ja ha estat contes- 
tada. Era la preocupació que se m’havia suscitat per un terna 
que vost& ha tret en la seva intervenció que era sobre el fons 
escenogrhfic. Em sembla que ha estat, jo diria, gairebe sufi- 
cientment contestada. Crec que el fons escenogrhfic del Li- 
ceu és molt important. Hi han hagut escenbgrafs de gran 
categoria, entre ells, el Mestres Cabanes, i, potser, només li 
voldria preguntar si aquesta ubicaci6 que actualment té 
aquest fons escenogrhfic, en uns magatzems que em sembla 
que estaven ..., tot aixb ... Aixo és una qüestió ja definitiva o 
era provisional fins que es €es la remodelació o alguna cosa 

d’aquestes? I, en tot cas, quin rendiment, des del punt de 
vista de patrimoni, se li pot treure a aquests fons? No només 
uns magatzems, unes coses que estiguin a11 h... 

Res més, moltes grbcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, ilalustre senyor dipu- 

tat. El senyor director general té la paraula. 
El Sr. DIRECTOR GENERAL: Moltes grhcies, senyor 

diputat. Si, cornenqant pel final, el rendiment d’aquest fons, 
en primer Iloc, el que s’ha de fer amb aquest fons és, en més 
d’una producci6, fer la pertinent rehabilitació d’aquesta, ja 
que el seu estat 6s bastant lamentable, eh? Per tant, hi ha una 
feina immediata que avui els treballadors del Teatre ja estan 
fent, que és, d’una banda, inventariar el fons i totes les pe- 
ces que el configuren i, d’altra banda, no nom& posar en or- 
dre aquest fons, sinó fer la pertinent rehnbilitaci6 de moltes 
de les parts d’aquestes produccions. 

El rendiment, Per descomptat, aquestes s6n produccions, 
sobretot les que fan i afecten el període del Consorci, que al- 
gunes d’elles s’han fet en rkgim de coproducci6 i que, per 
tant, és prevista la seva nova escenificaci6 en altres espais, 
en altres teatres del món, i el mateix Teatre tambk ha de cui- 
dar que siguin conegudes perque siguin demanades i siguin 
muntades allh on convingui i on calgui; perb jo -hi insis- 
teixo- ja em donaria per satisfet si en aquests propers anys 
fossin produccions que nosaltres poguéssim recuperar i que 
conformessin el gruix principal de I’activitat que poguéssim 
oferir durant aquests tres anys. 

Sobre 1’acMca -el senyor Sol&-Morales li ho dirh, se- 
gur, amb malt més coneixement de causa i em desautoritza- 
r& si dic una bestiesa- ..., perb jo penso que, de l’acústica, 
vost&s no han de patir mai pel que fa a la caixa eschica, 
sinó que ara si que hem de patir -patir de manera deguda- 
ment controlada i amb tota la solvencia, eh?- ..., perb, a veu- 
re, en tot cas, quan I’acústica d’un teatre esti en perill és 
quan modifiques la beca eschica, quan modifiques el fossat 
de l’orquestra i quan modifiques els materials de la sala, no 
quan modifiques la caixa eschica. I ara, efectivament, es- 
tem obligadament a una nova boca eschica, estern obliga- 
dament n un nou fossat de l’orquestra i estem obligats a 
uns nous materials, vaja, de la sala en la seva reconstruc- 
ció. De tota manera, a mi em sembla que la veu autoritzada 
és el senyor Sol&-Morales, que 6s qui ha de contestar 
aquesta pregunta. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor De Sola té la paraula. 
El Sr. DE SOLA-MORALES: Moltes grhies. Bé, vol- 

dria comengar per dir-los que, dintre de la desgrhcia, hi ha 
una cosa que podem interpretar com una sort; vam tenir la 
iniciativa, fa tres anys, fa dos o tres anys -ara no ho recordo 
amb exactitud, molt abans que es produís la desgracia 
aquesta-, de fer dues coses: d’una banda, de fer no només 
de les parts que s’havien de modificar, sinó de les parts del 
Teatre que, en realitat, es considerava que no es tocarien, un 
aixecament absolutament minuci6s i fet per un equip d’es- 
pecialistes que ens ha donat que avui tinguem la definici6 
detallada de com era concretament l’espai de la sala -que 6s 
el que ara ens interessa-, amb les seves mesures i amb totes 
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les seves caracteristiques, amb un grau de detall realment 
notable. 

Aixb vol dir que, la geometria de la sala, la sabem amb 
molta precisi6 -la que tenia. I també vam tenir la sort, justa- 
ment per les critiques que se’ns feia llavors -crec que info- 
namentades-que les modificacions només de 1 escenari 
canviarien radicalment la qualitat -reconeguda- de l’acústi- 
ca del Liceu ... Vam voler fer un estudi, també molt minu- 
c ih ,  del comportament ac6stic de la sala, Els millors 
especialistes que han treballat en grans auditoris van es- 
merqar un bon temps a fer tot un amidament del comporta- 
ment acústic de la sata del Liceu, tant pel que fa als temps 
de reverberació corn a les freqübncies rebudes en diferents 
punts, corn les situacions diverses que es produi’en des de 
l’emissi6 de so en diferents punts de l’escenari, etcktera. Tot 
aixb és un estudi acústic detallat que avui tenim i que ens 
permet dir no només que el Liceu tenia una qualitat acústica 
bona, excelknt -cosa que tothom reconeix-, sinó tambk que 
ens permet saber com era aquesta qualitat. Fent un símil, PO- 
driem dir que, evidentment, hi ha bona i mala pintura, perb 
la bona pintura pot ser d’estils diferents, Avui no només sa- 
bem per quk el Liceu era una bona sala acústica, sinó que 
també sabem -per dir-ho aixi- el seu estil acústic, la seva 
qualitat, que el feia, efectivament, diferent de moltes altres 
sales. 

Una qualitat que permet dir, a tall d’exernple, que f’acús- 
tica, pel grau de densitat del seu so i per les condicions dels 
temps de reverberació, sobretot, s’acostava molt, per exem- 
ple, a la d e  I’Scala de Mili o a la del Covent Garden de Lon- 
dres i, en canvi, podem dir que era bastant diferent de la de, 
per exemple, I’Staatsopern de Berlin o de les dues bperes 
de París, tant I’bpera Garnier, del segle passat, COM la nova 
Opera de la Bastilla, 

De manera que, per dir-ho així, tenim la sort de tenir una 
base informativa que, en principi, podríem desgraciadament 
no tenir, perquh, doncs, no prevkiem €er cap actuacid a la 
sala. I aixb és un material d’un valor molt important, justa- 
ment per afrontar una reconstrucci6 en la qual no només as- 
segurem una bona acústica, sin6, fins i tot, intentem, fins 
allh on sigui possible, que l’estil -per dir-ho així-, la quali- 
tat de l’acústica no només sigui bona, sinó que sigui sem- 
blant: sigui d i d a ,  per exemple; sigui bona per als greus ..., 
coses que en el Liceu sabem que eren així. Com s’acanse- 
gueix aixb? Bisicament -el director general ho ha plantejat 
ja-, el tema de I’acústica es redueix a dues qüestions, fona- 
mentalment: a la geornetria de ]’espai envoltant i a la quali- 
tat -per dir-ho aixi- de la pell d’aquest espai envoltant. 

També sobre aixb puc dir que la geometria d’aquest espai 
la sabem, i, fins i tot, avui hi han tkcniques prou sofisticades 
per reproduir de forma inforrnhtica aquests espais i, per tant, 
simular el so d’una manera informatitzada, i aixb, grhcies a 
tenir, diguem-ne, la informaci6 de com era la safa, ho po- 
dem fer, i també tenim informació m& que suficient per sa- 
ber,.., els puc dir la Abrica, l’empresa que feia els velluts 
dels quals estaven revestides les cadires de la platea, de 
manera que, diguem-ne, la qualitat d’aquesta peli de 

l’edifici la sabem amb un grau de precisi6 extraordinbria- 
ment acurat. 

Tot aixb em fa ser optimista, tot i, evidentment, saber que 
aquest és un punt delicat, i 6s un punt en el qual sé que tots 
els barcelonins, els catalans i els amics de la música de tot 
arreu del món seran enormement exigents. Sabem que hem 
de fer en aixb el millor que sigui possible, com -i permetin- 
me que pusi un exemple- ja v m  treballar amb una cura ex- 
traordinhia fa tres anys, quan vhrem fer la instalkció d’aire 
condicionat. L’aire condicionat. $., posar l’aire condicionat a 
la sala del Liceu va ser una feina que ningú va notar, prhcti- 
cament, perb va ser enormement dificultosa, i justament una 
de les raons era per les seves possibles incidbncies ac6sti- 
ques. Estic orgu116s de dir que I’aire condicionat que vam 
posar en aquell moment en el Liceu, si d’una cosa no podia 
ser acusat és de crear qualsevol tipus de pertorbació de tipus 
achtic. Aixb és el que em permet ser optimista, encara que, 
evidentment, ser& una feina hdua i altament delicada que 
demanarh les millors colal aboracions. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor De Sol& És 
que l’jllustre diputat vol repreguntar? 

El Sr. VILA I FORUNY: No, senyor president, reiterar el 
meu agrai’rnent ... 

El Sr. PRESIDENT: Bé, passaríem ara a les preguntes 
formulades per l’illustre diputat senyor Salvatella. EI senyor 
Salvatella té la paraula. 

El Sr. SALVATELLA: Senyor president, corn era del tot 
previsible, donat ]’ordre d’intervenció, aquest diputat s’ha 
d’afegir a la gloriosa llista dels diputats amb preguntes afu- 
sellades (rialles) i constatar que els diputats socialistes se- 
nyors Dalmau i SobrequCs, per una vegada, m’han guanyat 
per mA i que, per tant, renuncio a fer les preguntes que ells 
ja han fet. 

Moltes grhcies. 
Et Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, ilalustre senyor dipu- 

tat. Ara la senyora Carme Vidal per formular l’última pre- 
gunta. 

La Sra. VIDAL: Grhcies, senyor president. No és tant 
una pregunta, sin6 que ..., encara que no sigui usual -jo és la 
primera vegada que ho faig i no sé tampoc si 6s del tot cor- 
recte-, he demanat la paraula en nom del Grup de la majoria 
per ratificar e3 que ha fet ja la senyora Bruguera, i jo crec 
que altres companys diputats també ho han fet: els diferents 
posicionaments de recolzament, una mica més; volem que 
ho noti. No ha estat només agrai’ment el que sentim en 
aquest moment per la feina que ha fet, ni reconeixement 
d’una tasca tecnicament difícil en moments de tensions i se- 
gurament de molta dificultat, sinó que jo li he de dir que és 
adrniraci6 personal. El seu paper ha estat, 6s i seri difícil, i li  
asseguro, li ben asseguro que ens sentim orgullosos de re- 
colzar persones com vostk, o com vost&s, perdonin. 

Grbcies. 
El Sr. PRESIDENT: 6 s  que el senyor Caminal vol dir al- 

guna cosa? (Pausa.) Eé, llavors, havent-se acabat aquesta 
llarga tanda de preguntes, que tamb6 demostren !‘afecte que 
tota la Comissió té pel Liceu i, en tot cas, doncs, per la tasca 
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que ha de dur a terme el senyor Caminal, que sembla ser que 
ser& dura, voldríem agrair les acurades respostes -malt inte- 
ressants- que han aprofundit el plantejament inicial i ,  alho- 
xa, donar les grscies al director general, senyor Caminal, i 

als seus col.laboradors, el senyor Solé i el senyor De Sol& 
Morales, encoratjar-los i, bé ... s'aixeca la sessi6. 

(Sbn dos quarts de dues del migdia i deu minuts.) 
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