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L'arxiu teatral de Rosa Novell, conservat al MAE

Títol: Europa Espanya Català

L'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona incorpora el llegat de Rosa Novell a les seves
col·leccions. El fons es composa de 36 caixes d'arxiu que contenen fotografies, programes de mà,
articles de premsa, guions d'espectacles, fitxes tècniques, correspondència i documentació
comptable), 23 cartells d'obres representades i 6 objectes que corresponen a premis i distincions
rebuts per l'actriu.

Quan estan per complir-se dos anys de la mort de Rosa Novell, la presidenta de la Diputació de
Barcelona i de l'Institut del Teatre, Mercè Conesa, la directora de l'Institut, Magda Puyo i el germà
de l'actriu, el periodista i actor Queco Novell, en representació de la família, han signat l'acord de
donació. Durant l'acte de signatura de l'acord, Queco Novell assegurava que el d'avui "és un dia
molt especial i emotiu" perquè a partir d'ara, qui vulgui conèixer millor la figura artística de Rosa
Novell podrà "remenar, consultar i demanar qualsevol cosa de la seva vida professional". La tasca
de conservació de documentació relativa als treballs que la mateixa Rosa Novell va fer al llarg de
la seva vida han contribuït a que aquest llegat pugui conservar-se ara al MAE.

Llibretes amb notes personals, còpies de text, fotografies, reculls de premsa, crítiques i
documentació relacionada amb els espectacles teatrals en què va actuar o que va dirigir des de
1968, documentació acadèmica, el currículum vítae o textos creatius sobre Samuel Beckett, els
cartells de 23 obres, el premi butaca que va rebre el 2001 o la Creu de Sant Jordi de 2007, entre
molts altres documents, es conservaran al Museu d'Arts Escèniques a disposició d'actors, directors
i investigadors.

El llegat el conformen també documents relatius a la feina de Rosa Novell a recitals de poesia,
cinema i televisió i a les seves activitats de la vida associativa, política i social.

Objectes personals

Entre els objectes cedits hi ha també algunes coses personals com ara una carta astral, i
diapositives personals amb imatges de viatges amb amics i fins i tot del Fèlix, el gat de l'actriu. La
col·lecció inclou també documents comptables, registres de cobraments i despeses, factures i
pressupostos dels muntatges.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha reivindicat que aquesta donació
constitueix un "acte de preservació de la memòria dels que han engrandit una institució" com
l'Institut del Teatre, a quines primeres instal·lacions, les situades al carrer Sant Pere més Baix, va
estudiar la Rosa Novell i a les qualshi havia estat molt vinculada, i ha celebrat que preservant el
seu llegat " s'empodera a les institucions referents d'un país."


