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Discurs entrega "Medalla d'or al Mèrit Cultural" de l'Ajuntament de 
barcelona 

de: 

Juan José López Burniol, 
notari de la Fundació Conservatori del Liceu 

Dia 10 d’octubre de 2012. 

 

 

Sr. Alcalde; Regidors; Autoritats; President, Membres del Patronat i Directora General del 

Conservatori del Liceu; senyores i senyors:  

El dia 21 de febrer de 1837, un grup de persones vinculades al “14 Batallón de la Milicia Nacional de 

Barcelona” -es a dir un grup de lliberals il·lustrats i avançats-, que eren amants de l’art i de la música, es 

reuniren a casa del seu comandant Manuel Gibert i Sans per constituir la que s’anomenà “Sociedad 

Dramática de Aficionados”, fundant un centre d’ensenyament dedicat a la musica, el cant i l’art dramàtic; 

una iniciativa que mancava notòriament  a la vida cultural de la societat barcelonina. A partir del 10 de 

novembre, la “Sociedad Dramática” s’anomena “Liceo Filarmónico Dramático de Montesión”, seguint la 

seva vida com si res, tot i que el “14 Batallón” va ser dissolt a conseqüència d’una de les habituals 

involucions d’aquell agitat període, i que l’antic convent de Montsió –seu de la Societat- havia estat 

precisament el quarter del “14 Batallón”. 

El 27 d’abril de 1838, es celebra en el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte solemne 

d’inauguració de les càtedres del Liceu. El 25 de juny, i per una Reial Ordre, el Liceu passa a anomenar-se 

“Liceo Filarmónico Dramático de S.M. la Reina Isabel II”. La Regent Maria Cristina autoritza la societat a 

prendre el nom de la seva filla. De fet, el mòbil que impulsava als fundadors era –en paraules de Antoni 

Jutglar- “un moviment entusiasta que els va portar  a projectar una extraordinària sala d’espectacles “digna 

de Barcelona i orgull dels nous temps”” 

L’èxit de la iniciativa va tenir una conseqüència directa: les dependències de l’antic convent de 

Montsió quedaren aviat petites. Llavors, per Reial Ordre del 22 de juny de 1844, es va concedir a la Societat, 

en permuta pel de Montsió, l’antic convent dels Trinitaris Descalços, situat a les Rambles de Barcelona i 
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destinat aleshores al circ i a les varietats, per a la construcció d’un nou edifici que hauria d’incloure, a més 

del teatre, les classes de cant i declamació del Liceu. A partir d’aquest moment, el “Liceo Filarmónico” va 

dirigir tots el seus esforços a la construcció d’un Teatre apropiat també per a les classes i actuacions dels 

alumnes, essent president de la institució Joaquim de Gispert i d’Anglí, qui va escriure llavors que 

“consideraba como una necesidad de la época la construcción de un coliseo grande y magnífico en un punto 

céntrico de esta ciudad (…) (ya que, por una parte,) todos los años había un déficit que suplían los socios 

para el sostenimiento de las cátedras, y, por otra, eran éstas reducidas y no había esperanza de darse a la 

enseñanza la extensión que le corresponde y deseaba la sociedad”.  

El 4 d’abril de 1847 s’inaugurà el Gran Teatre del Liceu, després de vèncer un munt de dificultats. La 

Societat lieística comptà en tot moment amb l’ajut de dues altres entotats pera fer front a l’esforç que 

requeria posar en pràctica el projecte. Les dues companyies que van participar i cooperar a la construcció del 

Liceu foren “Jordà, Tintó y Cía.” y “Auxiliar de la Construcción”. El  23 d’abril de 1844, es va col·locar la 

primera pedra de l’edifici, i menys de tres anys després -la nit del 4 d’abril de 1847- s’inaugurà el teatre, 

amb la representació del drama en tres actes “Don Fernando de Antequera”, de Ventura de la Vega, 

completant el programa una obra del mestre Camprubí –“La Rondeña”-, una simfonia del Mestre Gomis i la 

cantata “Il Regio Imene”.  

Com era la Barcelona d’aquells anys? Com estava Catalunya? Que passava a Espanya? En l’Antic 

Règim –escriu Manuel Jorba- no s’havien arribat a consolidar uns òrgans de poder públics sòlids, de manera 

que les successives situacions de conflicte dels primers decennis del segle –la crisi del tràfic colonial, la 

Guerra del Francès i el Trienni Liberal- posaren en qüestió no ja l’eficàcia sinó la simple existència d’una 

màquina administrativa mínimament operativa, la qual cosa constituïa una rèmora per a la nova burgesia 

catalana en ascens que, en certs moments, estimulava la proclamació d’un règim liberal que fes possible una 

actuació política i una legislació acordades als seus interessos. En aquesta línia, la burgesia catalana 

emergent impulsà la proclamació d’una Constitució reformista en contra de l’Estatut Reial de 1834, el retorn 

de la Universitat a Barcelona i la reactivació de l’Acadèmia de Bones Lletres. Simultàniament, s’inicia en 

els àmbits intel·lectuals una revisió analítica de realitat històrica i contemporània de Catalunya. 

És el temps en que Bonaventura Carles Aribau escrivia la “Oda a la pàtria”, il·lustrant la creença 

d’un grup d’intel·lectuals liberals promotors de la Renaixença, entre els que es trobava Joaquim Rubió i Ors, 

“Lo Gayter del Llobregat”. Segons aquesta creença, Espanya tan sols es podia definir atenent a la diversitat 

de les seves llengües i de les seves cultures. Perquè,  

“Plau-me encara parlar la llengua d’aquells savis, 

que ompliren l’univers de llurs costums elleis, 

la llengua d’aquells forts que acataren los reis,  

defenqueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
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Muira, muira l’ingrat, que en sonar en sos llavis 

Per estranya regió l’accent nadiu, no plora, 

Que en pensar en sos llars, no es consum ni s’enyora,  

Ni cull del mur sagrat la llira dels seus avis”.  

Al escriure aquests versos, Aribau no tan sols va mostrar la seva sensibilitat per la llengua i la cultura 

del seu país, sinó que ho va entendre com una restitució del passat de la “seva” pàtria. D’un impuls semblant 

va sorgir l’obra històrica de Pròsper de Bofarull “Los condes de Barcelona vindicados” (1836). Durant 

aquests anys hi va haver una proliferació de publicacions que intentaven atraure a l’elit social als valors 

catalans. Al revisar el passat es va construir el futur.  

En les dècades centrals del segle XIX –escriu José-Enrique Ruiz-Domènec- el principal objectiu dels 

barcelonins residia en consolidar un model de vida que exemplifiqués probitat, coneixement, pragmatisme i 

respecte per la ciència, tot plegat a través d’un model d’educació elevada. Gràcies a aquests esforços, la 

societat barcelonina (i en general la catalana) va adquirir una forta confiança en si mateixa, protegint-se 

contra els desajustos del sistema polític estatal. Va ser llavors quan tornà a Barcelona l’urbanista Ildefons 

Cerdà, desprès d’una curta però fructífera carrera d’enginyer a Madrid, i ideà l’Eixample de la Ciutat 

aprofitant la demolició de la muralla. Fou el gran salt endavant de Barcelona, una transformació complexa 

en mig de les tempestes d’aquell temps, incloses les epidèmies que, de tant en tant, assolaven la Ciutat. Era 

una excel·lent forma de dignificar la funció empresarial, un gest d’orgull.    

Quasi totes aquestes iniciatives coincideixen a remarcar el fracàs tant de la revolució liberal com dels 

plantejaments descentralitzadors del grup polític conservador, i proposen plantejaments “regionalistes” o 

“catalanistes” enfront del centralisme “cesarista” i del “fals provincialisme”, vista la impossibilitat d’un 

intervencionisme català eficaç en la política espanyola, si es feia al marge dels grans partits estatals. La 

incidència en la creació d’un estat d’opinió “regionalista” fou important, mentre que en les capes populars 

persistia una actitud anticentralista residual que, en les zones rurals principalment, estava relacionada amb el 

carlisme.  

Tot amb tot, aquesta consciència “catalanista” emergent estava no obstant mediatitzada per l’opció 

política i econòmica “espanyola” de les classes dirigents i industrials, que tenien com autèntic fet 

diferencial els seus interessos proteccionistes. 

En aquest context contradictori s’integren –segons Isabel Burdiel- els incidents del gener de 1837 a 

Barcelona, en que el liberalisme burgés, animat per la comissió de fàbriques, i amb l’excusa d’una conjura 

republicana i independentista, va forçar la depuració dels elements més radicals de la milícia i del 

ajuntament. La burgesia catalana volia deixar de fer bullanga i al llarg d’aquell any clau de 1837 defensà i 

afavorí la imposició d’una espècie de dictadura militar per part del capità general baró de Meer, dirigida, 
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sobretot, a neutralitzar el liberalisme radical. El caràcter molt més desenvolupat de la societat catalana pel 

que feia, fonamentalment, a les relacions laborals en l’àmbit industrial fou, probablement, la clau d’aquest 

tomb cap a la moderació del liberalisme burgés català.  

En conclusió, la fundació del Conservatori del Liceu s’insereix dintre de les iniciatives culturals dels 

sectors més dinàmics que entronquen amb la Renaixença: en aquest cas, una iniciativa de la burgesia liberal 

moderada. Com diu Antoni Jutglar, “sorgeixen en aquest període les entitats que defineixen i donen un marc 

col·lectiu a les manifestacions peculiars de la vida burgesa”.        

El mes de desembre de 1854 es separen jurídicament, per raons d’eficàcia en les seves respectives 

gestions- les entitats del Conservatori i del Teatre, les quals mantindran, però, una relació estreta i una 

constant col·laboració. A partir d’aquest moment, la tasca del Conservatori es concreta a una part de la feina 

que ja s’havia vingut desenvolupant des de la fundació: oferir ensenyaments musicals en tots els nivells, des 

de la iniciació fins el grau superior i el perfeccionament, d’acord en tot moment amb els successius plans 

d’estudi. En les aules del Conservatori, han tramés els seus coneixements professors com Pere Tintorer, Pau 

Casals, Engelbert Humperdinck, Joaquim Zamacois, Higini Anglés i Joan Lamote de Grignon. I entre els 

milers d’estudiants que han adquirit la seva formació en el Conservatori s’hi troben els ja esmentats 

Zamacois i Lamote, a més de Francesc Viñas, Manuel Ausensi, Montserrat Caballé, Victoria de lso Ángeles, 

Joan-Albert Amargós, Lluís Claret i Joan Guinjoan.   

L’any 1913, el Conservatori del Liceu creà, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’escola 

Catalana d’art dramàtic -origen de l’actual Institut del Teatre-, en la que va destacar la participació d’Adrà 

Gual.  

L’any 1931, amb l’arribada de la II República i d’acord amb el nou marc polític, l’entitat passa a 

anomenar-se “Conservatori del Liceu”, que era, per altra banda, la denominació col·loquial i usual de 

l’entitat. S’ha de destacar que, en aquesta època -l’any 1932-, es crearen les primeres filials del Conservatori 

del Liceu a Sabadell, Olot i Tarragona. 

Per Decret del 27 de juliol de 1936 signat pel conseller de Cultura Ventura i Gasol i pel president Lluís 

Companys, el Conservatori passa a dependre de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un centre oficial i 

els seus treballadors ingressen en el cos de funcionaris. A partir del 5 d’agost de 1936, la Generalitat es feu 

càrrec de la gestió de tots els estaments que ocupen l’edifici: Teatre, Conservatori i el Cercle de Liceu. 

Acabada la Guerra Civil, la nova Junta Directiva del Conservatori va reconstituir el claustre acadèmic, 

minvat per l’exili o la inhabilitació d’alguns professors. La Junta s’imposà com a objectiu l’ampliació de 

l’entitat, incrementant el nombre d’estudiants i d’escoles filials. Moltes d’aquestes filials esdevindrien en un 

futur, conservatoris municipals de música. Així mateix, l’any 1940, la direcció de l’ Institut del Teatre i el 

Conservatori del Liceu coordinen els graus d’ensenyament dels dos centres. 
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A partir d’aquell moment, se succeïren molts anys de vida oculta, amb les habituals incidències 

administratives -com quan, per un decret del 14 de març de 1952, es separen els ensenyaments oficials de 

música i de declamació-, fins que el decret 307/1983, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 

desdobla el Conservatori Superior de Barcelona, de manera que el Conservatori Municipal i el Conservatori 

del Liceu van esdevenir, a tots els efectes, entitats independents: pública una, privada l’altra. 

Però la vida va seguir, com sempre passa, i el Conservatori va continuar fent la seva tasca. L’any 1990 

entra en vigor la LOGSE, com a nou sistema educatiu; l’any 1992 s’amplia el projecte d’escoles filials amb 

la creació de la Xarxa d’Escoles Vinculades del Conservatori del Liceu, estesa arreu del territori català i 

Andorra; l’any 1997 comença la implantació dels Graus Elemental i Mitjà de la LOGSE, encara que es van 

seguir impartint els ensenyaments del Pla d’estudi del 66. 

Si recullo aquestes dades administratives una mica, o molt, avorrides no és per omplir espai, sinó per 

deixar constància de que la tasca del Conservatori no ha estat ni és un camí fàcil, ja que ha tingut que 

navegar –com tots- al bell mig de uns canvis constants de normativa, juxtaposats –en el seu cas- a uns 

problemes de finançament greus, que tan sols s’han pogut superar amb una acuradíssima gestió de recursos i 

amb aquella rigorosa i escrupolosa contenció que necessàriament s’assoleix “quan es dispara amb pólvora 

pròpia”. En aquesta línia d’optimització de recursos, l’any 1999, amb l’arribada de Maria Serrat i Martín, 

s'incorpora al Conservatori del Liceu una nova figura dins l'àmbit de la gestió: la Direcció General, que ha 

fet possible l'establiment d'un projecte pedagògic i empresarial, així com la professionalització de la gestió 

institucional. Tot plegat evidencia la voluntat de transformació del Conservatori del Liceu en adaptar-se als 

canvis i esdeveniments del segle XXI. 

El reflex més evident d’aquest esperit es va donar l’any 2008, quan començà a funcionar el Nou 

Conservatori Superior –inaugurat oficialment per Sa Majestat la Reina Sofia el 3 de novembre de 2009-, que 

està situat en el carrer Nou de la Rambla, amb equipaments i instal·lacions que han d’afrontar el repte 

educatiu del segle XXI. En aquest moment, es posà en funcionament l’Auditori del Conservatori del Liceu, 

la Sala d’Orquestra i la Sala de Cambra; també s’ampliaren el projecte d’escoles filials iniciat l’any 1932 i el 

d’Escoles vinculades dels darrers quinze anys. Això comportà la creació de la Xarxa d’Escoles de Música 

del Conservatori del Liceu, que inclou les escoles pròpies, la gestió d’escoles municipals i les escoles 

privades vinculades al projecte educatiu del Conservatori del Liceu, arreu del territori català i al Principat 

d’Andorra. 

Per fi, l’any 2010 s’implanten els ensenyaments artístics superiors en l’espai europeu d’educació 

superior (Pla de Bolonya). I, en el curs acadèmic 2010/2011, s’inaugura el primer curs de Grau en Música en 

les especialitats d’Interpretació, Composició, Direcció i Pedagogia. 
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I avui, 10 d’octubre de 2012, ens trobem aquí, celebrant el 175è Aniversari del Conservatori del Liceu, 

amb l’objectiu de fer palesa la continuïtat i la presencia de l’entitat en la societat i la cultura actuals. 

Aquesta continuïtat no impedeix sinó que, ben al contrari, esperona per que, amb el pretext de la 

distinció que avui se li concedeix, s’assagi una reflexió sobre el sentit profund de tota la densa història del 

Conservatori del Liceu. Al cap i a la fi, com deia Goethe, “és menester tornar a escriure la història cada vint 

anys”. I és que aquesta història del Conservatori, vista des d’avui, ens parla –en primer terme- de l’esforç 

continuat d’un grup d’homes i dones entestats en tirar endavant una iniciativa cultural i educativa, al mig de 

vicissituds difícils i en ocasions tremendes, amb mitjans substancialment aconseguits de la iniciativa privada 

i amb ajuts públics moltes vegades d’una notòria migradesa. Cent setanta cinc anys de continuïtat d’una 

institució educativa privada no inserida dintre d’una gran estructura d’una altra natura, com pot ser –per  

exemple- una ordre religiosa-, ni sostinguda del tot pel diner públic és casi bé un miracle. Ha estat un 

miracle. Ara bé, un miracle que ha estat possible no per una afortunada concatenció de circumstàncies 

aleatòries, sinó per l’esforç, permanent i intel·ligent, d’un grup d’homes i de dones que li han dedicat el seu 

entusiasme, la seva voluntat... i el seu temps. 

De tota manera, per acabar de perfilar el sentit profund d’aquest esforç, s’ha d’inserir-lo dintre del 

esforç general que s’ha fet a Catalunya per  refaccionar –per refer, per recuperar- la seva personalitat 

nacional. La inoperància de l’Estat, sentit casi bé sempre com un ens llunyà sinó com quelcom estrany, ha 

tingut com conseqüència que Catalunya “s’ho hagi tingut que muntar per ella mateixa” al llarg dels anys, 

suplint la falta de polítiques públiques amb la proliferació d’iniciatives privades en els més diferents àmbits, 

des de l’assistència fins a la cultura.     

Així, Catalunya s’ha jugat, en els últims cent-setanta-cinc anys, el ser o no ser com país, es a dir, el ser 

reconeguda o no com una nació. Ha lliurat la seva batalla essencial de regeneració nacional -perllongada i 

duríssima- en el terreny de les idees i de les realitzacions, i l’ha guanyat de manera aclaparadora, mostrant 

una tenacitat, una habilitat i una fe en si mateixa, que provoquen respecte i admiració. En aquesta “batalla 

del ser” ha resultat decisiva la tasca desenvolupada per la gent del comú, a través de la més variada gama 

d’iniciatives privades, cada una de elles insuficient per assolir la finalitat pretesa, però totes plegades 

determinants per aconseguir al final la victòria. Aquí rau l’arrel primària i profunda de la força de Catalunya: 

la voluntat col·lectiva de ser, que després –tan sols després- es recollida per intel·lectuals i polítics per 

donar-li forma i fer-la operativa. Així ho afirma –per exemple- Antonio Tovar, en la necrològica de Carles 

Riba que va escriure l’any 1959, quan diu que la diferència de destí entre la llengua catalana i la provençal 

ha vingut determinada per un fet transcendent que descriu així: “Con (...) una admirable voluntad del pueblo 

(...), el catalán vuelve a alcanzar, desde Aribau y Rubió a Verdaguer, la dignidad de lengua literaria y se 

hace instrumento de una hermosa literatura moderna”. 
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Aquest exitós “catalanisme constructiu”, iniciat amb la Renaixença i que culmina –segons Rovira i 

Virgili- amb el noucentisme, és el marc en el que sorgeix i es consolida el Conservatori del Liceu, posant en 

acció els valors que han de vertebrar des de sempre una empresa humana per que aquesta assoleixi l’èxit: 

confiança en si mateixa –en el que vol i en el projecte que desenvolupa-, treball sostingut i callat, i 

compromís a mig i llarg termini amb tota la gent que hi participa i amb el propi país. Aquests valors s’han 

encarnat en els protagonistes de la història del Conservatori del Liceu: uns coneguts i altres ja difuminats pel 

temps, però tots igual en l’esperit que els impulsà i en la feina que van fer. Per això penso en ocasions que, 

de la mateixa manera que molts països tenen un monument al soldat desconegut, Catalunya podria tenir – 

encara que no en pedres, sinó tan sols en el record- un monument al català desconegut que, des del últim 

racó del país, ha preservat la memòria viva del seu poble. 

Acabo. Que, avui, l’Ajuntament de Barcelona distingeixi al Conservatori del Liceu amb la Medalla 

d’Or de la Ciutat per la seva llaga trajectòria de servei al país, posant en acció –d’acord amb la més arrelada 

i millor tradició d’aquesta terra- els recursos de la iniciativa privada, em sembla un acte de justícia. Però és 

que, a més, em sembla un acte de intel·ligència, perquè, en els difícils temps que venen, distingir a una 

entitat privada amb vocació de servei públic constitueix una forma hàbil de marcar el camí que amb tota 

seguretat s’haurà de recorre en el futur, donada la creixent limitació dels recursos públics.  

Aquesta medalla és, per tant, per tots els homes i dones que, dia rere dia al llarg de cent setanta cinc 

anys, han fet possible la tasca del Conservatori del Liceu, amb la seva confiança, amb el seu treball i amb el 

seu compromís. Però també és per una determinada manera d’entendre el país, basada més en el fer que en 

el parlar, en el donar que en el rebre, en aguantar que en treure pit, en integrar que en rebutjar, en 

comprendre que en discutir, en mirar per tots més que en procurar per un mateix. Em sembla que es tot això 

el que avui es premia. I, per això mateix, em sembla també que tots ens tenim que felicitar. I donar les 

gràcies.  

Moltes gràcies.        
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	Acabo. Que, avui, l’Ajuntament de Barcelona distingeixi al Conservatori del Liceu amb la Medalla d’Or de la Ciutat per la seva llaga trajectòria de servei al país, posant en acció –d’acord amb la més arrelada i millor tradició d’aquesta terra- els rec...
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