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Untresor teatral
al soterrani

EL EPO TATGE

L’Institut del Teatre
emmagatzema
milers de vestits,
fotos,manuscrits,
titelles i quadres per
a unMuseu de les
ArtsEscèniques que

podria acabar
ubicat a l’Arnau

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Són dues plantes subterrànies
que emmagatzemen milers de
tresors. De tot tipus. Des de qua-
dres de Rusiñol i Casas, fins als
vestits que van vestir en escena
Victòria dels Àngels i Mary Sant-
pere, i fins i tot el que va portar
Margarida Xirgu per estrenar
mundialment Doña Rosita la sol-
tera, de Federico García Lorca, a
Barcelona.Hi ha teatrins, esceno-
grafies, objectes de màgia, tite-
llesmeravellosos, fascinants apa-
rells construïts per enfervorits
amants de l’òpera per reproduir
a petita escala, amb música i de-
corats reals, les funcions del Li-
ceu a casa seva i fins i tot els cen-
tenars de sorprenents castanyo-
les que va comprar el mestre Jo-
sé de Udaeta per tot el món. I hi
hamilers demanuscrits originals
d’autors com Calderón de la Bar-
ca –amb la seva corresponent au-
torització del censor Francisco
de Avellaneda a l’última pàgina–
o Serafí Pitarra, amb abundants
fragments ratllats inclosos.
Però, sobretot, a les dues plan-

tes subterrànies de l’Institut del
Teatre, que emmagatzemen paci-
entment les joies del que ha de
ser el futurMuseu de les Arts Es-
cèniques –unmuseuque és possi-
ble que acabi finalment instal·lat
a l’avui abandonat teatre Arnau–
hi ha desenes d’històries amaga-
des darrere de tots aquests ves-
tits, fotos, art i llibres. Històries
com la de l’eclèctica i polifacètica
ballarina Tórtola Valencia (Sevi-
lla, 1882-Barcelona, 1955), que va
triomfar als grans teatres del
món amb les seves danses exòti-
ques i va ser lloada pels intel·lec-
tuals de l’època. I la filla adoptiva
de la qual, Ángeles Vila-Magret
–que per amolts era en realitat la
seva amant, a la qual va voler pro-
tegir adoptant-la– va dipositar a
l’Institut, després de la mort de
l’artista, un veritable tresor for-

mat per desenes de quadres colo-
ristes en què la mateixa Tórtola
s’autoretratava, vestits, fotografi-
es, volums atapeïts de retalls de
tot el que en va dir la premsa
mundial i fins i tot una dedicatò-
ria del presidentMacià: “ATórto-
la Valencia, un admirador del teu
art”, signatura que anava acompa-
nyada del segell del Govern de la
Generalitat.
Curiosament, la ballarina de

pare català i mare andalusa, que

va ser la imatge dels sabonsMaja
de Myrurgia i de la qual es va dir
que era amant d’AlfonsXIII, tam-
bé va atresorar una importantíssi-
ma col·lecció d’art precolombí
que, amb el temps, ha acabat en
el novíssim Museu de les Cultu-
res del Món.
Però les històries sorprenents

als soterranis de l’Institut són
nombroses –i es poden visitar
amb cita prèvia però que comen-
çaran a sortir a llum el maig o el

juny quan el centre habiliti a l’ac-
tual sala d’exposicions temporals
un embrió del futur Museu
d’Arts Escèniques–. Sorprèn es-
pecialment per la seva magnitud
i qualitat, la passió de l’industrial
Artur Sedó –el seu pare va crear
la Colònia Sedó d’Esparregue-
ra–, que va dedicar bona part de
la seva fortuna a reunir una im-
mensa col·lecció d’originals de va-
lor incalculable, des dels manus-
crits de Calderón o Serafí Pitarra
fins a documents personals i foto-
grafies delmón del teatre. No no-
més es poden veure els milers
d’exemplars, sinó els mobles ata-
peïts de fitxes en què tenia les
obres perfectament classificades.
El fons Sedó, riquíssim en lli-

bres del Segle d’Or espanyol, es
va incorporar el 1968 al que lla-
vors era el Museu del Teatre, un
museu iniciat pel crític de La
Vanguardia Marc-Jesús Bertran
el 1913 i que després seria inte-
grat a l’EscolaCatalana d’ArtDra-
màtic, institució que va ser l’ori-
gen de l’Institut del Teatre. El

El museu atresora
quadres de Casas i
Rusiñol i manuscrits
originals de Calderón
o Serafí Pitarra
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museu va obrir al públic el 1940
al carrer Elisabets de Barcelona
amb 20.500 peces, sobretot d’es-
cenografia i fotografia. I el 1954
es va traslladar al Palau Güell de
Gaudí al carrer Nou de la Ram-
bla. El 1988 es va tancar l’exposi-
ció permanent, però no ha parat
de rebre i aconseguir fons, alguns
en condicions de pel·lícula.
Si en els últims dies ha estat La

Furadels Baus la que hi ha diposi-
tatmilers de documents que testi-
fiquenminuciosament la seva fei-
na –fotografies, cartells, vídeos,
guions anotats, dibuixos, esceno-
grafies–, a finals del 2013 la com-
panyia Gelabert-Azzopardi dipo-
sitava a l’Institut part del seu cre-
atiu vestuari, gran exponent de la

història de la dansa contemporà-
nia catalana. I el Lliure va diposi-
tar-hi també tots els fons de Fa-
bià Puigserver. Però és que lama-
teixa directora del Centre de Do-
cumentació i Arts Escèniques,
Anna Valls, va rescatar in extre-
mis i es va haver d’emportar amb
diversos taxis el fons del còmic
Franz Joham poques hores
abans que es lliurés a una immo-
biliària el pis de la ronda General
Mitre on havia viscut. Ho volien
llençar tot i li van demanar que
s’emportés fins i tot les cendres
de l’actor. No ho va fer, encara
que entre els fons del museu hi
ha fins i tot una làpida. També re-
corda Valls amb afecte haver
anat a buscar a la casa de Rosa
Regàs els documents del seu pa-
re, l’autor i director Xavier
Regàs. “Enaquell lloc tenia la sen-
sació de trobar-me a la sèrieAbu-
ela de verano”, somriu.
I va mostrant uns fons en què

sorprèn veure. recolzat en una pa-
ret, un quadre deCasas que retra-
ta el gran actor Enric Borràs in-
terpretant el Manelic de Terra
baixa. O una notable pintura de
Santiago Rusiñol com el Retrat
de l’actor Riquelme, recentment
exhibida a lamostra que oferia so-
bre el Greco i Rusiñol la Funda-
ció Godia.
Els fons fotogràfics teatrals

que atresora la institució, explica
la seva directora, són immensos:
consten de 250.000 imatges en-
tre les quals destaquen els arxius
de principis de segle de Pau Au-
douard o Amadeu, però també
els més propers de Colita i Pilar
Aymerich, que cobreixen des
dels anys seixanta fins al 2000. I

si la col·lecció d’escenografies en
miniatura és sorprenent, recrea-
cions del muntatge d’obres com
De la terra al sol –estrenada al
Tívoli el 1879 i que narra que a la
Terra hi ha una porta que du di-
rectament al sol, on els personat-
ges tenen “un color vermell molt
pujat”–, hi hamés històries enca-
ra a la secció de titelles: allà hi ha
el fons de la saga Anglès i el seu
titella català, o la col·lecció
d’Ezequiel Vigues Didó de tite-
lles francesos. Però també hi ha
el fons de Harry Vernon Tozer,
que va venir a Barcelona com a
enginyer deLaCandenca i va aca-
bar creant el grup Marionetes de
Barcelona i sent professor de
l’Institut del Teatre.c

MANÉ ESPINOSA

El futurmuseu, al teatreArnau?

La directora del museu
es va endur en taxi els
fons de Franz Joham,
que volia llençar
una immobiliària

Recorrent

tresors. A dalt, a
l’esquerra, la
directora del
Centre de Docu-
mentació i Museu
de les Arts Escèni-
ques, Anna Valls,
mostra una ameri-
cana de plàstic
plena de tabac de
la companyia
Gelabert-Azzopar-
dii; al costat, el
vestit de Margari-
da Xirgu a Doña
Rosita la soltera,
de Lorca, i peces
de màgia de la
col·lecció dels
germans Roca; a
la imatge central
de la pàgina, un
quadre de Ramon
Casas on Enric
Borràs dóna vida
al Manelic de
Terra baixa; sota
la imatge central,
d’esquerra a
dreta, fotografies
històriques de
Margarida Xirgu i
la Tórtola Valen-
cia; escenes estere-
oscòpiques de
l’obra Guillem Tell;
les pioneres Re-
glas útiles para los
aficionados a la
danza, que va
publicar l’any
1745 Bartolomé
Ferriol i Boxeraus;
la dedicatòria,
amb segell oficial
del Govern de la
Generalitat, del
president Francesc
Macià a la seva
admirada ballarina
Tórtola Valencia, i
l’autorització de la
censura a l’última
pàgina de la comè-
dia El agua man-
sa, de Calderón de
la Barca

]Després de temps als
llimbs, fa uns anys es va
anunciar la intenció de reo-
brir el Museu de les Arts
Escèniques a l’edifici moder-
nista de la Casa de la Prem-
sa, però la crisi ho ha impe-
dit pel cost de la rehabilita-
ció. Per això el gerent i direc-
tor en funcions de l’Institut
del Teatre, Jordi Roig, expli-
ca que com a màxim al juny
s’oferirà una mostra dels
fons del museu al mateix
edifici de l’Institut del Tea-

tre, en espera de decidir on
s’ubicarà definitivament.
Sense descartar la Casa de la
Premsa, diu, en aquests mo-
ments hi ha altres edificis en
lliça, com el teatre Arnau.
En aquest sentit, Jaume

Ciurana, responsable de Cul-
tura de l’Ajuntament de Bar-
celona, explica que la seva
primera opció per a l’Arnau
és trobar un operador que
se’n faci càrrec, però reco-
neix que la rehabilitació és
cara i el teatre no és gran.

Les ofertes que han tingut
volien explotar-lo també
com a discoteca o restau-
rant, cosa impossible, i ara
estan en converses amb una
altra empresa. Si finalment
cap companyia no explota el
teatre, i com que Ciurana
creu que té sentit fusionar
els actuals projectes del Cen-
tre d’Interpretació del Tea-
tre del Paral·lel i del Museu
de les Arts Escèniques, asse-
nyala que l’Arnau és un bon
lloc per ubicar-los.


