
NOTA DE PREMSA
Contacte: 
Conservatori del Liceu - Comunicació
comunicacio@conservatori-liceu.es

El Conservatori del Liceu celebra el 180è aniversari 
de les seves càtedres

La celebració comptarà amb la presentació del llibre Origen del 
Conservatori Liceu: 1837-1967, que estudia els primers 100 anys 
d’aquesta entitat pionera en l’ensenyament de la música al nostre 
país.

Barcelona, 25 d’abril de 2018

El Conservatori del Liceu celebra el 180è aniversari de la inauguració de
les seves càtedres de música, que va tenir lloc el 27 d’abril de 1838 en un
acte  solemne al  Saló  de  Cent  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  acull
també aquesta celebració. 

Es  tracta  d’una  commemoració  molt  significativa  per  a  la  història  cultural
barcelonina que posa en relleu el paper d’una institució de la societat civil
de la  ciutat  que fou clau en el desenvolupament  dels  ensenyaments
musicals al nostre país.

Aquesta trajectòria es troba recollida al llibre  Origen del Conservatori Liceu
1837-1967, que es presentarà en el transcurs de l’acte al Saló de Cent el dia 2
de maig a les 18:00, al mateix lloc on s’inauguraren les càtedres. El llibre és
resultat de la Tesi doctoral de Maria Serrat, directora general de la Fundació
Conservatori del Liceu.

Es tracta del recull de la història del centre en els seus primers 100 anys i del seu
paper fonamental en la història cultural de Barcelona. L’estudi permet entendre
el paper de la societat civil en la creació de l’entitat i la dimensió social
dels  seus  orígens,  inspirats  pel  mecenatge  i  la  filantropia  de  ciutadans
barcelonins que desitjaven millorar la cultura i donar opcions als joves talents per
obtenir una formació musical.

En l’actualitat el Conservatori és una comunitat educativa de centres de diversos
tipus i  nivells,  en els quals cada alumne hi  pot trobar l’oferta educativa més
adequada  a  les  seves  necessitats,  des  de  la  iniciació  fins  a  la  més  alta
especialització professional, amb estudis superiors i de Màster oficials en Música
clàssica i contemporània, Jazz i Música moderna i Flamenc.  8178 estudiants de
tots els nivells reben en el curs present ensenyaments musicals en els centres
superior  i  professional  del  Conservatori  del  Liceu  i  en  les  seves  escoles
vinculades. 
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