
LA SÍNDICA RECOMANA RECUPERAR ELS ELEMENTS 
DECORATIUS DE LES BOCANES DE L’ESTACIÓ DE 
METRO DEL LICEU 
 
Vilà considera que els forjats d’aire modernista de la parada, retirats fa uns sis 

anys,  formaven part del paisatge de la ciutat i tenien un valor historicoartístic 

 

Vilà considera que l’empresa TMB no té cap legitimació per decidir sobre la 

importància del llegat i qui s’hi havia de pronunciar era la Direcció de Patrimoni  

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

que estudiï la possibilitat de recuperar els elements decoratius d’aire modernista de les 

bocanes de l’estació de metro del Liceu perquè formaven part de  paisatge urbà de la 

ciutat i tenien un valor historicoartístic. En concret es tracta d’unes columnes de ferro 

forjat, que van ser retirades per l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona Societat 

Anònima (a partir d’ara TMB) fa uns sis anys, perquè va considerar que no tenien interès i 

no s’adequaven al disseny del projecte de reforma de l’estació.  

A Vilà, que ha investigat el cas en una actuació d’ofici, li sembla paradoxal que, en una 

ciutat capdavantera del modernisme, l’Ajuntament no hagi tingut la sensibilitat necessària 

per protegir les estructures de les entrades de les estacions del metro de Barcelona com a 

llegat cultural i modernista, i que les hagi anat suprimint, principalment els anys setanta i 

vuitanta, amb la justificació que es trobaven en mal estat i aprofitant que les estacions 

s’havien de modernitzar i homogeneïtzar. Ara només queden elements artístics a la 

parada d’Urquinaona, a tocar del carrer de Bruc, i l’opinió de la síndica és que s’haurien 

de preservar. 

Les columnes del metro del Liceu tenen uns tres metres d’alçada. Es van instal·lar l’any 

1925, quan es va inaugurar l’estació. L’any 1968, aprofitant una primera reforma de 

l’estació per prolongar la línia, van ser substituïdes per unes còpies que van passar a fer 

de suport de plafons informatius. El 2006 es va decidir reformar de nou la parada i 

suprimir definitivament els pinacles. Sembla que els forjats originals, així com les còpies 

utilitzades posteriorment, es troben en un dipòsit de l’Ajuntament. 



 La síndica considera que l’argument que els pinacles s’havien de suprimir per la seva 

proximitat als ascensors que s’hi havien d’instal·lar i pel disseny del conjunt del projecte 

de reforma de l’estació no és prou consistent i no es pot utilitzar com a justificació. Segons 

Vilà, l’època actual es caracteritza per la possibilitat d’encaix de les estructures modernes 

amb els elements de llegats antics. De fet, moltes vegades aquest encaix es busca 

expressament per donar més prestigi als elements recents. 

A la síndica li ha sobtat que sigui TMB qui hagi descartat tornar a instal·lar els pinacles 

amb l’excusa que es consideren uns béns d’escàs valor artístic i de la manca d’adequació 

al nou estil arquitectònic de la parada, sense que la Direcció de Patrimoni s’hagi 

pronunciat sobre aquesta qüestió. 

Vilà sosté que TMB no té cap legitimació per decidir sobre la importància artística d’un 

element ornamental de la ciutat, encara que estigui al metro, perquè no és un òrgan 

competent en l’àmbit cultural. El valor artístic d’un ornament ve donat per l’element en si 

mateix, per la seva identificació amb l’entorn urbà i per la seva relació amb una època 

determinada. 

La resolució de la síndica conclou que les estructures de ferro forjat de l’estació de metro 

del Liceu estaven totalment integrades en el paisatge urbà de Barcelona com un objecte 

de valor historicoartístic, i eren totalment identificatives d’una època; tant és així que 

encara es poden trobar imatges antigues que identifiquen Barcelona amb aquesta estació.  

La defensora creu que l’Ajuntament hauria hagut de mantenir les estructures de ferro 

forjat del metro del Liceu, encara que no estiguessin catalogades, ja que formaven part 

d’un dels darrers patrimonis que quedaven de tots els arcs i les marquesines que, en una 

època passada, adornaven les estacions de metro, i més tenint en compte l’enclavament 

de l’estació del Liceu enmig de la Rambla, patrimoni de la ciutat. 

Recentment, el regidor de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Jaume Ciurana, 

ha comunicat a la síndica que la Taula del Patrimoni, un òrgan tècnic de recent creació, 

estudiarà si les recomanacions fetes per la defensora són viables i determinarà què cal fer 

sobre aquesta qüestió.     

  

  


