
PARAULES D’AGRAÏMENT DE JOSEP MARIA CORONAS EN L’ENTREGA DE LA MEDALLA 
D’OR PER PART DEL GTL AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEU. 

Sala dels Miralls del GTL el 30 d’abril de 3013 

 

Bon dia, moltes gràcies per estar aquí!  

En primer lloc els vull dir que a la Directora General Maria Serrat, a qui tant deu el 
Conservatori, i a mi, ens ha fet molta il·lusió rebre, en nom del Conservatori del Liceu  
aquesta Medalla d’Or i de fer-ho al costat de persones tan admirades, tan estimades 
per nosaltres, com la Sra. Ewa Podlés i el Sr. Carlos Álvarez, que són aquells referents 
que aprofitarem per compartir aquesta Medalla d’Or amb els nostres professors, tota 
la comunitat educativa del Conservatori i els nostres alumnes, qui, al final, són els 
propietaris, els beneficiaris de la Fundació Conservatori del Liceu i que són més de 
4.000, des del grau elemental, el grau mitjà i el grau superior. Aquella èlit, a que només 
es pot arribar, com han fet el Sr. Carlos Álvarez i la Sra. Ewa Podlés, a base de molta 
confiança, molta fe, molta esperança en el futur, molta formació, i molta dedicació i 
perseverança. És un exemple que ens donen avui aquests dos guardonats que tant fan 
i seguiran fent pel Teatre del Liceu, que vol dir, per la música i per la nostra societat. 
Aquest, a la fi i al cap, és l’objectiu també del Conservatori del Liceu, i per això estem 
extraordinàriament commoguts i agraïts. 

Hi ha un segon punt que també és mol important per nosaltres, menys solemne si 
volen, però més emotiu. Pel Conservatori del Liceu, aquest acte d’avui és l’acte del 
reconeixement d’un fill a un pare, si em permeten que els hi digui d’aquesta manera. 
És un acte de nepotisme, objectiu, transparent, legal, bonic: el fill reconeix en el pare 
175 anys de trajectòria on hi ha hagut moments de tot. Moments mol dolents, però 
també moments excelsos, i els que vindran, i el fill li diu al pare –ho seguirem fent, 
conjuntament, com sempre ho hem fet des dels inicis. 

Els inicis, que ja són més de 176 anys, perquè com veuen vostès, el Conservatori va ser 
fundat un 21 de febrer de 1837, fa més de 176 anys d’història. I ha sobreviscut! Vol dir 
que la història ens permet donar exemple d’esperança en un futur, que sembla de 
vegades farcit de nuvarrons, però que els hi asseguro que pot sobreviure 176 anys com 
així s’ha demostrat. 

I aquella època era molt difícil, en plena situació de descrèdit, amb una 
desamortització eclesiàstica, amb guerres carlines, resultava que un home mol 
il·lustrat, això sí, militar, però també advocat, decideix ensenyar música, amb l’objectiu 
primer de comprar uniformes i guarir del fred als seus soldats i després per traslladar a 
la seva societat una vocació altruista, com diu la Sra. Podlés, la creació de bellesa. La 
satisfacció íntima que un experimenta quan ha pogut causar l’alegria dels seus 
conciutadans, és el reconeixement més gran que pot tenir un músic, fins i tot més gran, 
que rebre la Medalla d’Or del Gran Teatre del Liceu.  



Doncs bé, si en 1837 passa això, en plena crisi, amb uns militars que es guarien del fred, 
però que creen la Sociedad dramática de aficionados, que molt poc després els hi 
donen el convent de los Trinitarios, on estem ara, i on edifiquen una societat de 
construcció, que ja estava presidida pel President del Conservatori (que estava presidit 
en aquell moment per Joaquim de Gispert, un descendent seu, el Sr. Rafael de Gispert 
està avui aquí present, i també va ser President del Conservatori). Resulta que aquests 
senyors, arruïnant les seves famílies, arruïnant el seu patrimoni, o al menys, posant-lo 
tot en risc, van ser capaços d’edificar un teatre que es va inaugurar el 1847, certament 
10 anys més tard, gràcies a la iniciativa d’aquells primers del Conservatori que 
consideraven que un teatre a la Rambla de Barcelona era el complement idoni per a 
què l’ensenyament de la música fluís i es desenvolupés en benefici de la societat, a la 
que havien necessàriament de servir. Aquest esperit s’ha mantingut amb els alts i 
baixos que vostès creguin, i en aquesta relació, fins i tot al 1854, quan jurídicament se 
separen les entitats, resultava que els professors del Conservatori nodrien les 
orquestres del Teatre, i al mateix temps, els músics del Teatre es comprometien a 
ensenyar la música als joves plens de vocació. 

I, el Teatre, donava llavors, 30.000 reales en oro i plata per contribuir a les funcions del 
Conservatori, i fins i tot això es mantén ara, quan el Cercle del Liceu, producte també 
d’aquella època, i la Societat de Propietaris, que s’anomena tècnicament Societat del 
Gran Teatre del Liceu, segueixen donant unes beques al Conservatori en homenatge a 
aquesta història i a aquesta aliança, que per més que jurídicament doni independència, 
és a la substància del cor de la gent completament indestructible.  

Aquest punt, els agraeixo molt que m’hagin permès que l’expliqui, perquè és, encara, 
el que em fa més il·lusió de rebre per part del Conservatori aquesta distinció. 

Els agraeixo moltíssim la seva atenció i la seva confiança. I al Jurat la seva discreció, 
perquè ademés que no tenien més remei que donar la medalla al pare, no és com els 
altres músics, que s’ho mereixen!, s’ho mereixen!, el talent, l’experiència d’una vida 
dedicada a la música feia inevitable aquesta distinció. Però el Conservatori és el pare, 
quin fill no estima al seu pare, i finalment li acaba reconeixent 176 anys d’exemplar 
història. Doncs bé, avui m’he enterat, avui mateix, amb les paraules del President Sr. 
Bassas, malgrat el Sr. Bassas i tots els membres del Jurat són entranyables amics, als 
qui els hi tinc un afecte i admiració colossals, avui m’he enterat de les discussions que 
han tingut, per finalment atorgar aquesta distinció. 

Gràcies per la seva capacitat, la seva categoria i la seva distinció.  

A tots vostès, novament, moltes gràcies! 

  

Aplaudiments 


