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La història de les arts escèniques catalanes, un 

projecte que avança 
 

La Universitat de Vic (UVIC) ha estat avui l'escenari de la signatura d'un conveni entre la Diputació 

de Barcelona i la Xarxa Vives d'Universitats que ha de fer realitat el Projecte de Recerca de les Arts 

Escèniques Catalanes (PRAEC). El president d'aquesta corporació, Salvador Esteve, i el de la Xarxa 

Vives i rector de l'UVIC, Jordi Montaña, han formalitzat aquest acord, que ha de servir per rellegir 

el patrimoni dramatúrgic català i estudiar la pràctica escènica als territoris de parla catalana, en tots 

els seus gèneres i manifestacions.  

 

Salvador Esteve ha destacat la importància del conveni, "perquè la recerca que vàrem proposar 
des de l'Institut del Teatre ha estat ben rebuda per les 13universitats que estudien i que tenen 
incidència sobre les arts escèniques en el nostre àmbit lingüístic, i perquè la seva participació i 
la seva implicació representa una sòlida garantia per al futur del projecte". El president de la 
Diputació de Barcelona ha assenyalat, a més, que "l'Institut del Teatre – del qual és president- 
sempre ha estat concebut, des de la seva creació per Adrià Gual, l'any 1913, com una 
plataforma polièdrica, alhora educativa, investigadora, creativa i difusora, destinada al 
coneixement i, sobretot, a la modernització de l'escena catalana".  
 

Esteve, en aquest marc, ha acabat afirmant que "quan la nostra llengua es veu de nou amenaçada 
per actuacions de govern i per actuacions jurisprudencials que la posen en qüestió, la 
col·laboració que avui engeguem no deixa de ser una ferma i decidida resposta, feta de 
cooperació interterritorial, de rigor intel·lectual, d'autoexigència al servei de la nostra llengua 
comuna i de la nostra cultura plural".  
 

El Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC) és una iniciativa impulsada 

per l'Institut del Teatre, en què participen també tretze universitats de l'àmbit dels Països Catalans, 

agrupades en la Xarxa Vives, i s'emmarca dins els actes programats per al Centenari de l'Institut del 

Teatre (2013). Consisteix en l'elaboració d'una història de les arts de l'espectacle de l'àmbit català, 

que tindrà com a primer pas la publicació a la xarxa d'una Enciclopèdia virtual de les arts de 

l'espectacle, d'accés lliure a través del web del Museu de les Arts Escèniques i que es materialitzarà 

mitjançant un acord amb Viquipèdia, que ajudarà a difondre'n la informació. Les primeres 500 

fitxes seran accessibles el setembre del 2013 i s'aniran ampliant successivament.  

 

Més endavant s'elaborarà la Història de les arts de l'espectacle català, que constarà de cinc volums, 

i que es preveu que es vagi publicant entre 2014 i 2022. D'aquesta manera, el PRAEC aspira a 

rellegir el patrimoni dramatúrgic català i estudiar la pràctica escènica als Països Catalans en tots els 

seus gèneres i manifestacions, per tal d'omplir el buit que hi ha en el coneixement sistemàtic de la 

nostra tradició de les arts escèniques. El 22 de setembre de l'any passat es va constituir la comissió 

científica del projecte, coordinada per Guillem-Jordi Graells, professor de l'Institut del Teatre, i 

integrada per representants de les universitats de la Xarxa Vives.  

 

Una vegada signat el conveni, ha tingut lloc l'acte de cloenda del curs 2011-2012 de les universitats 

de la Xarxa Vives, en el decurs del qual s'han lliurat els premis de comunicació científica Joan Lluís 

Vives i s'han homenatjat les trajectòries de la professora Maria Antònia Canals i de l'editor Eliseu 

Climent. 


