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   Director general:      Jordi Font 
   Gerència:        Ramon Jovells 
   Comissionat pel Centenari i projecte editorial:  Jordi Coca 
 
   Coordinació del PRAEC:      Guillem-Jordi Graells 
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Presentació          
        
El Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC) és una iniciativa de 
l’Institut del Teatre, presentada arran dels preparatius per la commemoració del 
centenari de la fundació de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic, el 1913, que n’és l’origen. 
En el programa inicial d’aquesta celebració el seu comissari, Jordi Coca, incloïa aquesta 
peça com a repte de continuïtat i futur però sobretot per reprendre intents anteriors de 
col·laboració en la recerca amb el món universitari especialitzat en les arts escèniques 
que no havien tingut continuïtat. 
 
Així, els anys vuitanta del segle passat, hom treballà primer amb la idea de confegir una 
enciclopèdia de l’espectacle, una proposta de l’aleshores director, Josep Montanyès, i 
després amb un projecte ja més elaborat de confecció d’una història de l’espectacle 
català que arribà a tenir una definició en cinc volums i uns índexs detallats el 1990, en el 
qual havien de col·laborar els principals especialistes de dins i fora del món universitari. 
Aquests projectes van decaure posteriorment per diverses raons però en les dues 
dècades següents en trobades del sector se’n continuava parlant, lamentant l’ocasió que 
s’havia perdut. 
 
La represa ha estat possible, doncs, gràcies al conjunt d’activitats dissenyades per a la 
commemoració centenària i en els dos anys de preparatius s’ha procurat establir una 
base sòlida, a partir del compromís de lideratge i d’inversió inicial per part de l’Institut 
del Teatre, amb el ple suport de la Diputació de Barcelona, i cercant una implicació 
formal de les institucions universitàries i acadèmiques, més enllà de la voluntat i 
compromís personal dels especialistes convocats un cop més a participar del projecte. 
La crida a les persones de les quals consta la dedicació als temes escènics en cada 
universitat es va fer l’abril del 2011 i la resposta fou immediata, unànime i entusiasta. 
Per tant, es va fer una primera reunió el juny següent i una nova reunió de treball el 
setembre, a partir d’un document de propostes elaborat pel coordinador designat per 
l’Institut, Guillem-Jordi Graells, que apuntava l’objectiu de treballar en una història i 
una enciclopèdia. En la darrera reunió es constituí una Comissió Científica integrada 
pels representants de cada universitat i de l’Institut i una Comissió Executiva que, en els 
mesos següents, elaborà més detalladament els diversos projectes, incloent un portal i 
altres propostes. 
 
Des d’un principi es va pensar que una bona manera d’implicar les universitats era a 
través de la xarxa Joan Lluís Vives, que reuneix totes les de parla catalana. El contacte 
amb els seus responsables fou totalment positius i, després d’una ràpida tramitació, el 
13 de juliol del 2012 es produïa, a Vic, l’acte de signatura del conveni marc de 
col·laboració per al PRAEC entre el president de la Diputació de Barcelona i de 
l’Institut del Teatre, senyor Salvador Esteve, i el de l’Institut Joan Lluís Vives, senyor 
Jordi Montaña. D’aquesta manera es concretava la vinculació de cadascuna de les 
universitats participants i se’n designaven els representants. 
 
En els mesos següents es produïren els primers encàrrecs de feina als col·laboradors i, 
en paral·lel, els contactes amb l’Institut d’Estudis Catalans per tal que concedís el seu alt 
patronatge al projecte.  També en aquest cas la resposta fou molt positiva, de manera 
que s’arribà a l’acord de fer la presentació pública del Projecte de Recerca de les Arts 
Escèniques Catalanes durant l’abril del 2013 a la seu de l’IEC, com a símbol d’aquesta 
implicació en el projecte per part de la màxima institució acadèmica de la cultura 
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catalana. Una relació que properament s’articularà en el corresponent conveni de 
col·laboració. Amb aquest acte totes les parts assumeixen públicament el compromís de 
treballar solidàriament i coordinada en els continguts del PRAEC, amb els equips i 
calendari que s’expressen i a l’entorn dels diversos productes que han estat definits. 
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Equip 
 
Les institucions que participen al PRAEC són: 
 

L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 
 
La Xarxa Vives d’Universitats 
 Universitat de Barcelona 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Universitat Politècnica de Catalunya 
 Universitat Pompeu Fabra 
 Universitat Oberta de Catalunya 
 Universitat Rovira i Virgili 
 Universitat de Girona 
 Universitat de Lleida 
 Universitat de València 
 Universitat Jaume I 
 Universitat d’Alacant 
 Universitat de les Illes Balears 
 Universitat de Perpinyà Via Domitia 
 
L’Institut d’Estudis Catalans 

 
 
El PRAEC es regeix per una Comissió Científica, integrada pels representants de tretze 
de les vint-i-una de les universitats que formen part de la Xarxa Vives i per membres de 
l’Institut del Teatre.  
 
Els membres d’aquesta comissió són: 
 

Dr. Enric Ciurans, de la Universitat de Barcelona 

Dr.  Francesc Foguet, de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Dra. Núria Santamaria, de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Dr. Antoni Ramon, de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Dr. Enric Gallén, de la Universitat Pompeu Fabra 

Dr. Jordi Lladó, de la Universitat Oberta de Catalunya 

Dr. Francesc Massip, de la Universitat Rovira i Virgili 

Dr. Albert Rossich, de la  Universitat de Girona 

Dr. Josep M. Sala-Valldaura, de la Universitat de Lleida 

Dr. Josep-Lluís Sirera, de la Universitat de València. 

Dr. Lluís Meseguer Universitat Jaume I 

Dr. Gabriel Sansano, de la Universitat d’Alacant 

Dra. Patricia Trapero, de la Universitat de les Illes Balears 

Dra. Cristina Badosa, de la Universitat de Perpinyà Via Domitia 
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Sr. Josep Vila, investigador independent 
Dr. Carles Batlle, professor de l’Institut del Teatre 
Sr. Àlex Broch, professor de l’Institut del Teatre 
Dr. Jordi Coca, catedràtic emèrit, comissionat pel centenari de l’Institut del 
Teatre i projecte editorial del PRAEC 
Sr. Guillem-Jordi Graells, professor de l’Institut del Teatre i coordinador del 
PRAEC 
Dra. Mercè Saumell, professora i directora de serveis culturals de l’Institut del 
Teatre 
Sra. Anna Valls, directora del MAE-Centre de Documentació i Museu de les 
Arts Escèniques de l’Institut del Teatre 
Dra. Ester Vendrell, professora de l’Institut del Teatre 
 
 

També en són membres: 
 

Sr. Jordi Font – director general de l’Institut del Teatre 

Sr. Ramon Jovells – gerent de l’Institut del Teatre 
 
 
La Comissió Executiva és integrada per: 
 

Guillem-Jordi Graells, coordinador del PRAEC 
Àlex Broch 
Jordi Coca, projecte editorial del PRAEC 
Francesc Foguet 
Enric Gallén 
Francesc Massip 
Albert Rossich 
Mercè Saumell 
Josep-Lluís Sirera 
Patricia Trapero 
Ester Vendrell 
 

Membres de la  Comissió Científica del PRAEC 
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Els membres del  Consell de Recerca de l’Institut del Teatre són: 
  

Jordi Font Cardona  - Director general de l’IT . President del Consell de Recerca 
Jovells Argelich - Gerent de l’IT  
Raimon Avila Castells– Coordinador del Consell de Recerca 
Carles Batlle Jordà 
Àlex Broch Huesa 
Jordi Coca Villalonga 
Jordi Fàbrega Górriz  
Guillem-Jordi Graells Andreu 
Lluís Masgrau Peya 
Núria Plana Eguia 
Antonio-Simón, Rodríguez Martínez 
Anna Solanilla Roselló 
Mercè Saumell Vergés 
Anna Valls Pasola 
Ester Vendrell Sales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equip directiu de l’Institut del Teatre 

Jordi Font (Director General), Ramon Jovells (Gerent), Antonio-Simón Rodríguez 
(Coordinador Acadèmic) Mercè Saumell (Cap de Serveis Culturals), Maria Pujol 
(Secretària Acadèmica General), Agustí Humet (Director Acadèmic de l'ESAD),  
Magda Puyo (Directora Pedagògica de l'ESAD), Avelina Argüelles (Directora del 
CSD), Keith Morino (Director de l'EESA/CPD), Jordi Planas (Director de l'ESTAE), 
Carles Salas (Director del Centre d'Osona), Anna Valls (Cap del MAE),  
Catherine Allard (Directora d'IT Dansa), Francesca Alaminos (Cap de l'Oficina de 
Gestió i Administració), María José Fajardo (Cap de la Secció de Desenvolupament i 
Processos), Jesús Lahoz (Cap de la Secció de Gestió Econòmica) Isabel González (Cap 
de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics) 
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El personal de l’Institut del Teatre que participa especialment en les tasques del PRAEC 
és el següent: 
 

Eulàlia Conangla 

Laura Conesa 

Maria Guillén 
 
 
 
En el suport logístic i, molt especialment, pel que fa al tractament de tots els aspectes 
documentals i d’informatització, es parteix d’una vinculació molt estreta amb el MAE-
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques i el seu personal altament 
especialitzat. 
 
A més d’aquest equip fix, la nòmina de col·laboradors i participants s’ha anat ampliant, 
i continuarà fent-ho, a mesura que es produeixen els encàrrecs concrets en els diversos 
projectes. 
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Portal del PRAEC 
 
Pensat amb la funció de 
ser la façana visible del 
Projecte contindrà 
informacions sobre l’estat 
dels treballs propis però 
també vol ser l’aparador 
de l’activitat de recerca i 
difusió a l’entorn de les 
arts escèniques de totes 
les entitats implicades, 
amb un noticiari, crides i 
convocatòries, notícia de 
publicacions i el detall de 
tota mena de realitzacions 
en aquest àmbit.  
 
 
El portal informarà en cada moment de l’estat dels treballs i les previsions en els 
diversos continguts i projectes del PRAEC, molt en especial sobre l’enciclopèdia i la 
història. També vol ser una eina útil per a la difusió de les tasques de recerca de cada 
entitat participant i, a més, contindrà una base de dades d’investigadors que inclourà els 
no directament pertanyents a cap universitat però actius en el món de la recerca i, 
òbviament, tots els col·laboradors implicats. 
 
 
Serà, a més, la intranet de treball per als participants en el projecte i altre personal 
participant, amb accés personalitzat, que permetrà a tothom que intervé consultar i 
opinar sobre els treballs en curs, de manera transversal i participativa. La intranet serà el 
canal bàsic de relació entre la coordinació del projecte i els col·laboradors i 
contribuïdors però amb la possibilitat d’una àmplia interacció entre totes les persones 
implicades, sempre respectant les autories, la jerarquia organitzativa i les diverses 
instàncies decisòries. 
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Enciclopèdia 
 
Concebuda des d’un principi com una plataforma desenvolupada en xarxa, tindrà 
diverses fases d’implantació i vol recollir l’estat de la recerca en les arts escèniques a 
partir de la forma tradicional d’entrades monogràfiques però amb els recursos i 
possibilitats que permet l’opció en línia. A nivell de continguts, el seu àmbit és el 
mateix que defineix el PRAEC: tota l’activitat escènica, en tots els seus gèneres i 
manifestacions, a tot el domini cultural català, de totes les èpoques i amb independència 
del vehicle lingüístic utilitzat, quan aquest ha existit o existeix. 
 
La seva articulació serà amb entrades de diversa extensió i detall, elaborades pels 
col·laboradors amb un programa específic adaptat a partir d’una aplicació utilitzada 
anteriorment per la Xarxa Vives i que ha estat cedida en el seu ús i adaptada a les 
necessitats específiques de l’enciclopèdia. Els col·laboradors treballaran directament 
damunt de les plantilles que s’han dissenyat per a cadascuna de les tipologies de fitxes: 
 

- Biogràfiques 
- Títols (obres, espectacles) 
- Personatges 
- Territoris 
- Locals 
- Col·lectius (empreses, companyies, productores) 
- Esdeveniments (festivals, cicles, temporades, premis) 
- Institucions 
- Publicacions (editorials, col·leccions, revistes) 
- Manifestacions parateatrals 
- Conceptes articuladors i temes de la contemporaneïtat 
- Terminologia 

 
L’extensió de cadascuna de les entrades és establerta prèviament comptant caràcters 
amb espais –element a partir del qual es calcula la retribució a l’autoria- i l’encàrrec a 
cada persona col·laboradora es fa per un determinat volum de treball expressat en 
caràcters, a partir del qual es concreta la llista d’entrades que abasta. Hi ha previstes 
diverses fases de validació de les aportacions i la possibilitat que les entrades, sempre 
signades i avalades per una autoria concreta, siguin en la fase de consulta la suma 
d’aportacions diverses. 
 
La intenció es poder oferir en un primer estadi un nucli inicial aproximadament d’un 
miler d’entrades fonamentals en tots els àmbits territorials i gèneres escènics, a partir de 
la següent previsió: 
 

- Autors  textuals  
(dramaturgs, traductors, adaptadors, dramaturgistes): 150 entrades 

 

- Compositors de música escènica: 50 
 

- Escenificadors 
(directors, coreògrafs, escenògrafs, figurinistes): 150 
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- Intèrprets 
(actors, cantants, ballarins, mims, artistes de circ, artistes de varietats, 
titellaires): 150 

 

- Col·lectius  
(companyies, productores): 150 

 

- Títols 
(obres, composicions, espectacles): 100 

 

- Personatges: 50 
 

- Territoris: 30 
 

- Locals  
(teatres, sales, circs, cabarets): 120 

 

- Esdeveniments  
(cicles, festivals, premis, temporades): 50 

 

- Institucions  
(associacions, col·lectius, entitats): 30 

 

- Publicacions  
(editorials, col·leccions, revistes): 30 

 

- Estudiosos  
(historiadors, crítics, pedagogs): 25 

 

- Emprenedors  
(empresaris, polítics, dirigents): 25 

 

- Altres  
(fotògrafs, arquitectes, dissenyadors gràfics, etc): 20 

 

- Influències i presència  
(autors, escenificadors estrangers): 50 

 

- Manifestacions parateatrals: 20 
 

- Conceptes articuladors  
(períodes, moviments, estètiques, components): 50 

 

- Temes de la contemporaneïtat: 40 
 

- Terminologia 
 
En fases successives aquest primer nucli s’anirà ampliant fins a cobrir de la manera més 
exhaustiva la realitat escènica històrica i contemporània en totes les seves 
manifestacions i territoris. Està en estudi una col·laboració regular pactada amb els 
responsables de la Viquipèdia catalana, per la qual aquesta es beneficiaria dels 
continguts elaborats per l’enciclopèdia del PRAEC a canvi de destacar-ne la 
procedència i autoria i assegurar la remissió immediata i preferent a la font original, de 
manera que contribueixi a la disseminació i posicionament en xarxa d’aquesta. 
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Història  
 
En el projecte plantejat i indexat fa vint anys ja s’apostava per un enfocament 
metodològic que emfasitzés la creació escènica per damunt de l’habitual narració 
articulada a partir del text i la literatura. En la represa del plantejament, aquesta 
premissa serà encara més absoluta, per tal de partir de la producció escènica en totes les 
seves manifestacions –i llengües, quan aquest ha estat o és un factor determinant- i en 
tots els territoris, des de l’àmbit de la creació i la freqüentació o consum per part del 
públic. El text i l’autoria, doncs, passen a ser considerats un factor essencial però 
plenament equivalent a l’escenificació i a la interpretació i no necessàriament previ ni 
punt de partida. Tot plegat, com és també essencial en el projecte paral·lel 
d’enciclopèdia, atenent tots els gèneres i manifestacions de les arts escèniques, amb la 
voluntat de fer un esforç d’exploració en aquells sectors menys estudiats fins ara i en els 
quals caldrà estimular recerques fonamentals i assaigs interpretatius. 
 
Concebuda, encara, amb la perspectiva d’una edició convencional en paper, 
acompanyada de la corresponent versió digital, la segmentació temporal s’ha mantingut 
en cinc grans blocs o volums, tot revisant, però, la concreció temporal que abraçarà 
cadascun. Dos especialistes figuren com a coordinadors de cada volum i, a partir de la 
seva aportació inicial d’un índex-hipòtesi de treball, faran tot seguit la proposta 
d’encàrrecs de capítols concrets als diversos col·laboradors i vetllaran per la coherència, 
continuïtat i compleció de tots els aspectes i apartats.  
 
Els blocs o volums en aquest primer disseny, subjecte a revisió a mesura que avanci el 
projecte i es concretin els encàrrecs, és el següent, amb els seus responsables primers: 
 

- I. Dels orígens a l’escena tardiomedieval.  
 Coordinadors: Francesc Massip i Lenke Kovács 
 

- II. Del naixement del teatre modern als inicis del romanticisme. 
 Coordinadors: Albert Rossich i Biel Sansano 

 

- III. El segle XIX.  
 Coordinadors: Joan Mas i Vives i Josep Lluís Sirera 
 

- IV. El segle XX. 1890-1960.  
 Coordinadors: Francesc Foguet i Enric Gallén 
 

- V. Dels anys 60 a l’actualitat.  
 Coordinadors: Ramon X. Rosselló i Núria Santamaria 

 
El conjunt anirà precedit d’una introducció general exposant la metodologia adoptada, 
els models incorporats, la justificació de la periodització i tots aquells aspectes 
conceptuals que seran treballats i posats en comú en el procés d’elaboració per part dels 
diversos equips i amb la participació dels membres de la Comissió Científica i els 
col·laboradors. 
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Calendari 
 
desembre 2012 primers encàrrecs d’entrades de l’enciclopèdia 
 
1 febrer 2013 primera redacció dels índexs de la història 
 
febrer-abril 2013 disseny del portal i final adaptació del programa  
 d’elaboració d’entrades de l’enciclopèdia 
 
15 març 2013 segona redacció dels índexs de la història 
 
15 abril 2013 presentació pública del projecte i reunió de la 
 comissió científica 
 
abril-maig 2013 pla d’encàrrecs per a la història 
 
15 maig 2013 aprovació definitiva dels índex de la història 
 
juny 2013 primers encàrrecs per als volums d’història 
 segona tanda d’encàrrecs d’entrades de la 
 enciclopèdia 
 
juliol 2013 reunió de la comissió executiva 
 
setembre 2013 reunió de la comissió científica 
 
febrer 2014 primer nucli online de l’enciclopèdia 
 
2015-2017 edició dels volums de la història 
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Organigrama del Centenari de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona 

 President d’Honor  Salvador Esteve  
President de la Diputació de Barcelona 
 

 Vicepresident d’Honor  Joan Carles García Cañizares 
Diputat adjunt a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona  
 

 Vicepresident  
d’Organització  

 
Jordi Font  
Director General de l’Institut del Teatre 
 

 Gerència  Ramon Jovells  
 

 Comissionat pel 
Centenari  

 
Jordi Coca  

 
 
Consell d'Honor 
      
  Alcalde de Barcelona  Xavier Trias  
  Conseller de Cultura de 
la Generalitat  

Ferran Mascarell 

  Consellera d'Educació de 
la Generalitat  

 
Irene Rigau 

  President del CoNCA Carles Duarte 
  Rectors de les 
Universitats de la Xarxa 
Vives 

  

Jaume J. Carot (UIB), Vicent Climent (UJI), Roberto 
Fernández (UdL), Francesc Xavier Grau (URV), Frabrice 
Lorente (UPVD), Esteban Morcillo (UV), Ana M. Geli 
(UdG), Antoni Giró (UPC), Josep Joan Moreso (UPF), 
Manuel Palomar (UA), Dídac Ramírez (UB), Ferran Sancho 
(UAB),Josep A. Planell (UOC), Carlos Pérez del Valle 
(UAO), Daniel Bastida (UdA), Pere Alavedra (UIC), Jesús 
Tadeo Pastor (UMH), Juan Juliá Igual (UPV), Josep M. 
Garrell (URL), Attilio Mastino (UdS), Jordi Montaña (UVic) 

  Vicepresident I de la 
Xarxa Vives  

 
Joan Viñas 

  Hermann Bonnín    
  Montserrat Carulla   
  Núria Espert   
  Joan M. Gual   
  Jirí Kylián   
  Anna Maleras   
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Comissió Executiva del Centenari 
      
  Jordi Font Director General de l'IT 
  Ramon Jovells  Gerència 
  Jordi Coca  Comissionat pel Centenari  
  Jordi Aubach Comunicació  
  Guillermina Coll  Dansa  
  Eulàlia C onangla Coordinació general 
  Guillem- Jordi Graells Coordinador del PRAEC 
  Lluís Masgrau  Coordinador intern del MOIET 
  Antonio-Simón 
Rodríguez  

Coordinació Acadèmica | V Jornadas Inclusión Social 

  Mercè Saumell Direcció de Serveis Culturals | IFTR 
  Anna Valls Direcció del Centre de Documentació i MAE 
 
  
Oficina del Centenari   
       
  Eulàlia Conangla Coordinació General  
  Sílvia Andrés  Coordinació V Jornadas Inclusión Social | Voluntariat   
  Artur Arranz Itinerància Exposició Adrià Gual | Regidor dels actes  
  Jordi Aubach Imatge i comunicació  
  Laura Conesa IFTR: Programa social | PRAEC | Consell de Recerca  
  Marina Escoda  Relacions amb les escoles  
  Artur García Manteniment web  
  Eric de Gispert i Oriol Serra Serveis audiovisuals  
  Maria Guillén Producció  
  Núria Miralbell Espais escènics  
  Mireia Miñana Producció IT Dansa  
  Àngels Nogué Relacions institucionals | Fòrum de Teatres Municipals  
  Carlos Rueda Cap d'Unitat de Serveis Generals   
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