
MARGARIDA XIRGU
El nom de la plaça on hi ha l’Insti-
tut del Teatre correspon a l’actriu 
Margarida Xirgu Subirà (Molins de 
Rei, 1888 – Montevideo, 1969). Va 
treballar a la companyia de Josep 
Santpere i es va convertir en pri-
mera figura del teatre a Madrid. A  
causa de la guerra civil es va exiliar 
a Sud-amèrica i va obtenir la nacio-
nalitat uruguaiana. El 1988, la Ge-
neralitat va reclamar les seves res-
tes, que descansen a Molins de Rei.

FABIÀ PUIGSERVER
L’escenògraf i director teatral Fa-
bià Puigserver Plana (Olot, 1938 
– Barcelona, 1991) va passar la in-
fància a França i el 1951 va viure 
a Polònia, on es va llicenciar en 
Escenografia. El 1959, va tornar a 
Barcelona, on va fer decorats per a 
diversos grups teatrals i es va llicen-
ciar a l’Institut del Teatre. Va obte-
nir el Premio Nacional d’esceno-
grafia (1975) entre altres guardons, 
com el FAD i el Ciutat de Barcelona. 
Va fundar el Teatre Lliure. Ara dó-
na nom a uns jardins al costat de 
l’Institut del Teatre.

OVIDI MONTLLOR
Ovidi Montllor Mengual (Alcoi, 
1942 – Barcelona, 1995) va ser can-
tant i actor i va treballar amb grups 
de teatre independent i amb les 
companyies d’Adrià Gual i Núria 
Espert. El 1968 va iniciar la carrera 
com a cantant i a partir del 1974 va 
actuar en nombroses pel·lícules.
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LA WEB: El Nomenclàtor oficial es pot 
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Cent anys de 
formació en arts 
escèniques
L’Institut del Teatre explica el primer segle de 
vida i aborda el futur en una mostra a la seva seu

L’Institut del Teatre 
celebra el seu primer 
centenari amb l’aus-
teritat que ens mar-
quen a tots els nous 
temps «però aprofi-
tant l’ocasió per re-
llançar i posar en 
marxa projectes en-
tre els quals hi ha el 

de desenvolupar nous camps pro-
fessionals com són el treball en la 
inclusió social», afirma Jordi Font, 
director general de l’Institut del Te-
atre (IT). 
 La institució al servei de les arts 
escèniques té un llarg i reconegut 
prestigi nacional i internacional. 
L’exposició Els primers 100 anys, in-
augurada dilluns a la seu del centre 
(plaça de Margarida Xirgu, s/n), re-
passa el passat, present i també el 
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futur de l’institut amb nous reptes 
d’interpretació, dansa i escenogra-
fia a causa de  l’aparició de les noves 
tecnologies. 
 Un 4 de febrer de fa un segle, Adrià 
Gual (1872-1943) va impartir la pri-
mera lliçó a l’aleshores Escola Cata-
lana d’Art Dramàtic, que va ser l’ori-
gen de l’escena catalana moderna. A 
les celebracions del centenari també 
s’hi ha sumat l’Espai Mercè Sala de 
TMB , on es pot veure la mostra Adrià 
Gual (1872-1943), el perfum d’una època, 
que conté fons documentals proce-
dents del Museu de les Arts Escèni-
ques. 
  A l’institut s’hi han format una 
interminable llista dels directors 
i actors com Montserrat Carulla, 
Asunción Balaguer, Joan Coca, Llu-
ís Pasqual... Més de mil alumnes cur-
sen actualment estudis a les aules de 
l’Institut del Teatre per convertir-se 
en professionals del teatre i la dansa 

en totes les seves especialitats. 

70 anys de la mort de Gual

La celebració del centenari coinci-
deix amb els 70 anys de la mort de 
Gual, que a més de primer director 
del centre, va ser autor dramàtic, po-
eta, pedagog i actor. 
  Des del curs 2000-2001, l’Insti-
tut del Teatre ocupa un nou edifici 

a Montjuïc, a l’anomenada Ciutat 
del Teatre. Està just al costat d’altres 
instal·lacions emblemàtiques com 
el Palau de l’Agricultura o el Mer-
cat de les Flors, que es van constru-
ir per acollir les activitats que for-
maven part de l’Exposició Universal 
del 1929. A més de les aules, l’edifici 
alberga una biblioteca, un centre de 
documentació, un auditori i el Mu-
seu de les Arts Escèniques. H

UNa hiStòria de SaNtS-MONtJUÏc...  Institut del Teatre 

LALI PUIG

EL CARRER  
DEL VALLESPIR 
ALS ANYS 60
Sants-Montjuïc q El carrer del 
Vallespir, pròxim a l’estació de 
Sants, presentava aquesta imatge  
l’any 1963. La fotografia s’atura a  
l’immoble corresponent als 
números 80-82. Aquest carrer, un 
de les més emblemàtics del 
districte, participa activament en 
les festes majors de l’agost. A 
l’esquerra, es pot observar el 
mateix enclavament fotografiat  
la setmana passada.

ARXIU DE SANTS-MONTJUÏC

haN paSSat 50 aNyS

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE 
SANTS-MONTJUÏC: Creu Coberta, 104. 
Cita prèvia: 93 291 63 05 (9-14 hores).
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