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Unacaixadefustaambtres lletres
pintades:MAE(Museud’ArtsEs
cèniques). És la imatge que apa
reix al web de l’Institut Munici
paldelTeatreper fer referènciaal
projecte museístic que fa anys

que està paralitzat. Els fons que
s’han anat recopilant des del 1912
reposen en caixes i lleixes mòbils
repartides entredos soterranisde
l’Institut del Teatre, a Montjuïc.
Fa uns quants dies els responsa
bles de l’institut, de la Diputació i
de l’AjuntamentdeBarcelonavan
visitar el teatre Arnau per deter

minar si el vell equipament po
dria finalment convertirse en
seu del museu. És una vella idea
que ara torna a cobrar força en
vista de la situació en què està
l’edifici i la necessitat de la insti
tució,queguardaambcuracente
nars de fotografies, esbossos, par
titures i, fins i tot, pintures per

mostrar al públic tots aquests tre
sors. Aquesta possibilitat és en
mans d’un procés participatiu
queesposarà enmarxa lesprope
res setmanes entre agents cultu
rals i entitats veïnals de la zona.
El 1996 el museu va perdre la

seva seu quan van començar les
obres de rehabilitació del Palau

Güell per obrirlo al públic. Des
d’aleshores s’ha parlatmolt d’una
possibleubicacióquenos’haarri
bat a materialitzar mai. El 2011 el
govern de Jordi Hereu va arribar
a un pacte amb la Diputació per
ubicar el museu a la casa de la
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La transformació.El teatre Arnau necessitaria una rehabilitació profunda per poder acollir les col∙leccions delmuseu
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ElMuseud’ArtsEscèniques
deBarcelona busca espai
! El vell teatre Arnau es perfila com l’edifici idoni per acollir la futura instal∙lació
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Unmuseu que depèn d’un
altre procés participatiu

UN FUTUR EQUIPAMENT CULTURAL DE CIUTAT

ÀLEX GARCIA

La platea del teatre Arnau, a l’avinguda Paral∙lel de Barcelona, un lloc on ja famolts anys que es van deixar de sentir aplaudiments

Premsa, un projecte que per la
crisi es va desestimar. Ara la re
conversió de l’Arnau recupera vi
gor, ja quees tractad’unedifici de
propietat municipal que és al Pa
ral∙lel, a l’anomenat Broadway
barceloní, i és el teatre de barra
quesmés antic deBarcelona.
La intenció de l’Ajuntament és

mantenir una trobada en les pro
peressetmanesambveïns iagents
culturals per analitzar el projecte
i amb l’objectiu d’obrir un procés
participatiuperdebatreels futurs
usos,entreelsquals tambéhihau
ria la possibilitat d’acollir el Mu
seu d’Arts Escèniques.
D’altra banda, l’entitat Recu

perem l’Arnau, que des del juny
treballa amb les entitats veïnals
per buscar un futur per a l’edifici,
assenyalaque,demoment,desco
neix el projecte del MAE. Borja
Lozano, portaveu de l’associació,
explica que no descarten cap ús,
tot i que deixa clar que l’Arnau
hauria de ser un espai viu, obert a
laciutadania ia lescompanyiesde
teatre. A dins, assenyala Lozano,
s’hi haurien d’ubicar arxius i do
cumentació sobre la memòria
històricadelParal∙lel,unaqüestió
que consideren clau per pre
servar el patrimoni del teatre i
del que ha significat per a l’avin

guda. Recuperem l’Arnau consi
dera que s’ha d’arribar a un pro
jecte en què conflueixin els inte
ressos de tots els agents que
busquen donar un nou ús al tea
tre. Per això insten la Diputació,
l’Ajuntament i també l’Institut
del Teatre a parlar per decidir
plegats el futur de l’Arnau.
A la visita organitzada fa uns

quants dies van assistir la regido
ra de Ciutat Vella, Gala Pin; la co
missionada de Cultura, Berta Su
reda, i membres de la Diputació i
de l’Institut del Teatre. En aques
ta reunió es va considerar l’Arnau

un dels possibles espais per aco
llir l’equipament, malgrat que
també es va plantejar la casa de la
Premsa com un altre edifici a
valorar. Preocupa que l’interior
de l’Arnau acabi resultant petit
perallotjarelsabundants fonsdo
cumentals que té l’Institut del
Teatre, però unes quantes mo
dificacions podrien resoldre
aquestes mancances. També in
quieta la inversió econòmica que
s’hagi de dur a terme per adequar
aquesta transformació.
A més a més, fonts coneixedo

res de lanegociació amb l’Ajunta

ment assenyalen preocupació pel
possible procés participatiu que
obrirà l’equip de govern amb els
veïns de l’entorn. Entenen que
l’Arnau,per la sevahistòria i la se
va importància,ésunequipament
de ciutat i que, per tant, ha d’aco
llir una instal∙lació potent que el
torni a convertir en punt de refe
rència delmóndel teatre.
Aquestes fonts assenyalen, a

mésamés,quel’Arnaunoés l’úni
ca ubicació quehi ha sobre la tau
la per acollir el futur Museu
d’ArtsEscèniques i que encarano
s’hadescartat l’opcióde la casade
la Premsa. Sobretot per l’acord
signat el 2011 entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació per
què la ciutat cedís l’edifici, cons
truït per a l’Exposició Internacio
nal del 1929 per instal∙larhi la
mostra permanent del museu. Es
tracta d’una finca que fa molts
anys que és buida i que resulta
costosa demantenir. Un any des
prés d’aquest acord el projecte es
va paralitzar per “prudència” en
vista de la situació de crisi que vi
via el país, i l’edifici continua des
ocupat, malgrat que l’escola Ja
cint Verdaguer ha anat ocupant
algunes estances de l’immoble.
La casa de la Premsa és una fin

ca municipal obra de l’arquitecte
Pere Domènech i Roura. La in
corporació de les col∙leccions
d’arts escèniques també compor
taria adequacions a l’edifici. Tot i
això, alplad’actuaciódeldistricte
(PAD)deSantsMontjuïc l’edifici
es projecta com un possible
equipament de barri. De fet, les
entitats veïnals fa anys que recla
men la instal∙laciód’uncentreper
a la tercera edat a la zona, de ma
nera que l’Ajuntament podria
descartar ubicar en aquest espai
un equipament de ciutat.!
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LaCasadelaPremsano
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30milions de laDiputació esperen destinació
!En cadamandat municipal
l’Ajuntament de Barcelona
rep una aportació d’uns 30
milions d’euros de la Diputa
ció. Amb aquesta quantitat,
la corporació provincial com
pleix amb la capital catalana
la funció que té assignada de
cooperació local per una via
diferent de la que segueixen
la resta demunicipis de la
província. Històricament,
aquests diners s’han destinat
a projectes d’equipaments
culturals i esportius, com la

construcció del Palau Sant
Jordi, de l’edifici Fòrum i la
rehabilitació i canvi d’usos de
l’antic mercat del Born, entre
d’altres. En l’últimmandat,
aquests 30milions es van
invertir en la creació del
Museu de les Cultures del
Món, al carrerMontcada, la
remodelació del castell de
Montjuïc, el condicionament
de la casamuseu Verdaguer,
a Vallvidrera, i diverses mi
llores de les instal∙lacions del
Palau Sant Jordi. És l’Ajunta

ment de Barcelona el que
tria on vol aplicar aquesta
injecció de diners, malgrat
que la tradició assenyala que
ho fa de comú acord amb la
Diputació, que s’estimamés
que es destini a un projecte
d’una certa envergadura i
amb vocació de perdurabili
tat. Demoment, el govern
d’Ada Colau no s’ha posat
en contacte amb la Diputació
per decidir què farà amb
aquesta aportació en els
propers anys.


