
EUROPA PRESS, 24.08.2012 

 

 

El futur Museu d'Arts Escèniques de Barcelona, 

paralitzat per la crisi 
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La construcció del futur Museu d'Arts Escèniques de Barcelona, que 
havia d'inaugurar-se el 2013 coincidint amb el centenari de l'Institut del 
Teatre, s'ha paralitzat a conseqüència de la crisi i no hi ha calendari per 
començar les obres. 

   En declaracions a Europa Press, la coordinadora de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Rosa Serra, ha dit que s'ha paralitzat "per 
prudència" el museu que havia d'ubicar-se a la Casa de la Premsa, un 
edifici neomudèjar del 1929 molt pròxim a la Font Màgica de 
Montjuïc. 

   Ni la Diputació ni l'Ajuntament de Barcelona --que va cedir l'edifici-- 
tenen intenció d'avançar en el projecte, que va reviure el mes de març 
del 2011, quan els anteriors responsables de les dues institucions, 
Antoni Fogué i Jordi Hereu, van signar un conveni que els 
comprometia a obrir les instal·lacions el 2013. 

   "Ara no podem assumir un projecte d'aquesta envergadura", ha remarcat Serra, que ha destacat que la 
col·lecció segueix en bones mans a l'Institut del Teatre i que no s'ha deixat de treballar a favor del patrimoni 
teatral català. 

   Com a exemple, ha remarcat que fa poc es va signar un conveni amb la Xarxa Vives d'universitats per 
documentar i conservar la història del teatre a Catalunya, Comunitat Valenciana i les Balears. 

UN PATRIMONI EXCEPCIONAL 

   Des del 1989 fins avui, el valuós patrimoni de l'Institut del Teatre està emmagatzemat al soterrani del 
modern edifici de la plaça barcelonina Margarida Xirgu, que alberga un nodrit fons documental i 
bibliogràfic: uns 125.000 volums i al voltant de 5.000 manuscrits i autògrafs. 

   És especialment destacable la col·lecció d'Artur Sedó, considerada una de les més importants sobre teatre 
català, amb moltes obres originals dels principals autors. 

   També hi ha 150.000 imatges, moltes d'elles del fons del professional Pau Barceló, i uns 5.000 cartells 
d'autors modernistes tan reconeguts com Santiago Rusiñol, Alfons Mucha, Adrià Gual, i dels ballets russos. 

   A més, hi ha 700 vestits, amb col·leccions de Margarida Xirgu, Enric Borràs, Tórtora València, Carmen 
Amaya, i Victòria de los Ángeles, per exemple; i decorats i textos, doncs el fons alberga una destacable 
pinacoteca, amb mig miler de pintures de Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Marià Fortuny i Mariano Andreu, 
entre d'altres. 


