RESUM HISTÒRIC

Construït a finals del s. XIX, el Taller Masriera va ser
Taller d'artistes, Museu, i va arribar a ser anomenat
Temple de les Arts. La passió pel teatre d'un dels seus
hereus, Lluís Masriera, el portà a ser reconfigurat com a
Teatre Studium amb programació estable, que va tenir
companyia pròpia, Companyia Belluguet. La història
convulsa dels primers anys del s. XX, acompanya la vida i
la transformació d'aquest edifici emblemàtic i ens deixa
un llegat apassionant.
Més de 60 anys l'han mantingut tancat com a teatre i la
seva història silenciada. Després d'una lluita veïnal
sostinguda en els darrers anys, el taller Masriera obre les
seves portes i descobrim la seva història que és la nostra
història col·lectiva i la d'aquesta ciutat des de finals del
XIX fins als nostres dies.
Ens hem endinsat en el llegat de les diverses vides del
Taller Masriera perquè seran, sens dubte, font
d'inspiració per a encarar el seu futur: el projecte d'un
ATENEU, que conjunti la visió polifacètica de les arts dels
germans Masriera i els valors cooperatius de la
Federació de Teatres Amateurs del temps de la
República. L'objectiu que hem perseguit i que ens
il·lusiona d'ara en endavant, és el de recuperar un espai
de referència ciutadana i obrir-lo per al nostre barri i a
tota la ciutadania, posar-lo al servei de les nostres
escoles perquè esdevingui un espai de convivència, de
realització del pacte necessari entre educació i cultura,
un espai de cooperació i de fraternitat.
Dreta de l'Eixample, gener del 2022
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El Taller Masriera: un temple romà a l’Eixample
A finals del segle XIX, en plena expansió de la ciutat al nou Eixample, els germans Josep,
Francesc i Frederic Masriera i Manovens, fills d’una saga familiar d’artistes, orfebres i
industrials molt influents en la societat de l’època, decideixen construir un Taller de creació al
carrer Bailèn 70, a tocar de la plaça de Tetuan. Els Masriera, hisendats i propietaris de terres a
Sant Andreu de Llavaneres, disposaven a Barcelona, d’un casal familiar al carrer de Vigatans. La
base econòmica de la família Masriera estava sustentada en els negocis i inversions realitzades
pel pare, Josep Masriera i Vidal. El primogènit, Josep Masriera i Manovens, i la seva dona
Clotilde Rosés, eren els propietaris de diverses fàbriques, ubicades primer al Raval i després a
Cornellà: Rosés i Masriera (puntes de París, 1837), Laribal i Cia (puntes de París, 1838),
Masriera Germans (teixits de seda, 1842), Planas i Cia (teixits mecànics 1846) després Rosés i
Cia (filats i teixits cotoners, 1852). Aquest fonament empresarial fou el que va permetre a tota
la família, destinar excedents econòmics per a desenvolupar una gran activitat cultural i de
prestigi, entre la societat benestant barcelonina.
Els germans Masriera s’havien format a l’Escola de Belles Arts com a pintors i orfebres, i els
seus viatges per Europa els van ajudar a completar la seva formació pluridisciplinària. El 1862,
la visita a l’Exposició Universal de Londres els permet apropar-se a la reactivació del món
artesanal impulsada pel moviment Arts & Crafts, que de la mà del seu principal ideòleg,
William Morris, renova les arts aplicades i industrials i funda, el 1877, la Societat per a la
Protecció d'Edificis Antics (SPAB). En el mateix any es funda, també a Barcelona, l’Associació
Artístico-Arqueològica Barcelonesa, amb la qual estigueren vinculats els Masriera.
Per al seu projecte polifacètic, que conjuntava la pintura, l’escultura, l’orfebreria, el
col·leccionisme i les arts decoratives, van fer construir un Temple de l’Art, pel qual trobaren
motius d’inspiració en la Maison Carrée de Nimes, edificat l’any 16 aC, i en el Temple Romà
d’August a Barcelona, 4 de les seves columnes, amb 2.000 anys d’història, havien estat
redescobertes el 1830 al nucli antic de la ciutat. El taller d’art dels Masriera és un temple
historicista de tipologia pròstil hexàstil, és a dir, que té 6 columnes a la façana principal, una
porta principal, còpia exacta de l’Erectèon, i està clarament emmarcat en el moment més àlgid
del moviment cultural de la Renaixença (1833-1892), producte de les transformacions
provocades per la Revolució Industrial i contemporània amb el Romanticisme europeu.
Documents d’interès
QUÍLEZ I CORELLA, Francesc M., El temple-taller Masriera. Un model singular d'atelier
vuitcentista, a “Els Masriera”, catàleg de l'exposició al MNAC, Barcelona 1996, Edicions Proa.

La Maison Carrée de Nimes.
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1882. Quina història amaga aquest edifici historicista?
El 1882, els germans Masriera encarreguen el projecte del Taller d’Art a l’arquitecte i amic de
la família, Josep Vilaseca i Casanovas, qui poc després faria l’Arc de Triomf per a l’Exposició
Universal de 1888 a Barcelona. Josep Vilaseca, en un acte propi de la cultura “renaixentista”,
adopta com a contenidor el model compositiu dels temples romans: planta rectangular
aixecada sobre un podi amb escala flanquejada per dues escultures de Josep Reynés dedicades
als pintors Marià Fortuny i Eduardo Rosales, i una façana porticada de columnes i coberta a
dues aigües amb frontó triangular. Dins la diversitat tipològica de temples romans, el taller
Masriera adopta el model pròstil i hexàstil, és a dir, amb columnes únicament a la façana
principal i pòrtic de sis columnes d’ordre corinti, segons el patró de la Maison Carrée.
Sense la clàssica decoració escultòrica ni a l’entaulament ni al timpà, es va incorporar al frontó
un remat amb forma de petxina orlada de flors i dos acroteris als extrems de la cornisa amb
dues figures de grius rampants, uns elements del tot heterodoxos en la tradició constructiva
clàssica i que van obligar a la modificació de la línia d'inclinació del frontó sobre la cornisa i a la
disposició a cada banda d'un element d’enllaç circular. Molt diversa era la composició de la
resta de façanes laterals, posterior i coberta, que més dissenyades des de la funcionalitat de
les obertures destinades a donar llum natural a l’interior del Taller Masriera. En conclusió,
l'arquitectura clàssica i la Maison Carrée en especial, oferien un model formal i simbòlic idoni
per a acollir un taller d'artistes d'excel·lent posició social.
En aquesta època, els tallers dels artistes arreu d’Europa, esdevenen punts de trobada i
discussió artística. El Temple taller dels Masriera, inaugurat el 28 d’abril de 1884, aviat es
convertí en un dels referents més selectes de la ciutat de Barcelona, on s’hi presentaven les
obres dels pintors contemporanis i s’hi exhibien obres d’art de diferents estils, des de retaules
gòtics i barrocs a peces d’arqueologia clàssica o objectes decoratius de ceràmica, metall, fusta,
ivori o teixits de l’Amèrica precolombina, Turquia, l’Índia, el Marroc o el Japó. Per acollir
aquestes funcions d’aparador del guarniment de les llars burgeses, l’interior del Temple de
l’Art estava format per un vestíbul i una sala principal a doble alçada amb passarel·la, per a
obres de gran format, totes dues amb llum zenital procedent de dues grans claraboies. La sala
principal disposava a més, d’un gran finestral en guillotina orientat a nord-est que completava
en control lumínic. La intensa història d’aquest “temple Taller” ens deixa un espai, avui,
totalment transformat.

El Taller Masriera cap a 1884
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AFB. Interior del Taller Masriera cap a 1904.
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1913. El Teatre entra en escena: Companyia Belluguet
A partir del 1900, Lluís Masriera i Rosés (1872-1958), fill de Josep Masriera i Manovens, dóna
un gran impuls a la joieria Masriera adoptant la cultura de l’Art Noveau en les seves peces, que
esdevenen icones de la joieria modernista catalana. L’obrador de joieria de la família es
trasllada al Taller del carrer Bailèn i, amb la perspectiva de Lluís Masriera, l’espai s’adapta al
nou ús a través de successives modificacions i ampliacions. Primer transformen la sala principal
i construeixen un nou volum a la part posterior de la planta baixa. El 1913, l’arquitecte Jeroni
Martorell dissenya, en una parcel·la adjacent de la part posterior, una edificació industrial
rectangular senzilla d’una sola planta. També es construeixen dos nous volums als laterals del
Taller, que li fan perdre la seva condició d’edifici exempt. Totes aquestes modificacions
preserven la façana neoclàssica amb la seva escalinata, columnata, cornisa i frontó. Fins a
l’actualitat s’ha conservat la tanca reixada que delimita el jardí d’accés amb el carrer Bailèn, i
les dues escultures que desapareixeran durant la guerra civil.
A partir dels anys 20, Lluís Masriera i Rosés es dedica també, de forma intensa, a les arts
escèniques creant la companyia Belluguet el 1921. Per a la creació de la Companyia Belluguet,
Masriera pren com a model l'experiència del Vieux-Colombier de París, que Jacques Copeau va
fundar el 1913, si bé la proposta de Masriera és d'un abast i d'una incidència social molt més
restringida. L'etapa de 1921 a 1924 és farcida de tempteigs que mostren l'ambició artística i
creadora de Lluís Masriera com a director, així com el seu eclecticisme en tant que metteur en
scène i la seva preocupació per oferir textos que materialitzessin la seva visió del teatre com
una comunió de totes les arts. A partir de 1925 la Companyia Belluguet comença a tenir certa
projecció internacional a partir de la participació en l'Exposició d'Arts Decoratives de París, on
la reproducció del teatrí de Sota l'ombrel·la obté el Grand Prix. Cinc anys més tard, representa
a Lieja Les précieuses ridicules, de Molière, i El retaule de la flor, traduït al francès per Adolphe
de Falgairolle, en el concurs internacional organitzat per la Fédération Internationale des
Sociétés de Théâtre Amateur. En aquest concurs se li concedeix la màxima distinció, fet que
posiciona a Lluís Masriera com un nom renovador de l'escena catalana del primer terç del
segle XX.
Documents d’interès
Betevé. Va passar aquí: El taller dels Masriera (13.07.2017)

Logotip de l’Anuari de la Companyia Belluguet 1931-32
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Representació de l’obra teatral Sota la tenda, de Lluís Masriera (1923).

ANC. Companyia Belluguet, El joc, d’Henri Brochet.
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1932. De Taller Masriera a Teatre Studium.
El 1932, Lluís Masriera participa activament en la creació de La Federació Catalana de Societats
de Teatre Amateur, juntament amb Apel·les Mestres i Josep Maria Folch i Torres. El mateix
any, coincidint amb el desè aniversari de la companyia Belluguet, Lluís Masriera, sota la
direcció del seu fill arquitecte, Joan Masriera i Campins, transforma l’edifici en sala d’arts
escèniques: el Teatre Studium. La reforma implicarà la construcció dels volums laterals i
diferents afectacions estructurals en l'edifici original, així com la reforma final de l’escenari,
segons un projecte llargament meditat. Els volums laterals que s'havien construït a partir de
l'any 1912 van ser enderrocats i foren substituïts per altres dos de majors dimensions, de
planta baixa, pis i coberta de terrat i que, a diferència dels anteriors, buscaven integrar-se amb
l'edifici inicial adoptant obertures de característiques neoclàssiques i respectant l'alineació de
façana, coberta i cornises. El volum del costat dret es destinava a l'escenari del nou teatre, que
es desenvolupava en alçada als nivells de planta baixa i primer pis, i a cambres i camerinos dels
actors. El volum del costat esquerre es destinava en planta baixa a bar del teatre i en planta
primera a nova ubicació de la col·lecció Masriera d'art i antiguitats.
L'edifici projectat per Josep Vilaseca hauria d'acollir el pati de butaques, la qual cosa implicà la
inclinació del paviment, la perforació dels murs laterals per a habilitar-hi accessos i,
especialment, la boca de l'escenari, el tancament total de les antigues finestres laterals i
parcial del gran finestral del mur posterior i, finalment, l'eliminació d'un dels xamfrans de la
planta. Les dependències de la planta primera de l'edifici de Josep Vilaseca van ser
enderrocades per a donar major alçada al vestíbul principal i encara es bastí un amfiteatre
sobre el pati de butaques al qual s'accedia per una escala interior de nova construcció. El
volum posterior, aquell que s'havia construït irregularment l'any 1902, es destinava a foyer del
teatre i tota la segona planta, habilitada sota la coberta de l'edifici original i dels nous cossos
laterals, es destinava a la col·lecció familiar, a estudi d'arquitectura, a golfes i magatzems.
Aquesta planta segona, no prevista al projecte de Josep Vilaseca, va fer que les claraboies
originals perdessin la seva funcionalitat original.
El Teatre Studium, amb un aforament de 450 persones, s’inaugura el 3 de gener de 1933, amb
una configuració de la sala principal que ha arribat fins als nostres dies, amb una platea
inclinada i amfiteatre, on es programen regularment espectacles de teatre, música, dansa i
cinema. La disposició de la sala i l'espai escènic segueix les directrius expressades per Lluís
Masriera en la seva concepció del teatre tríptic. L'escenari, d'acord amb la Maqueta que va
presentar a l'Exposició d'Arts Decoratives de París en 1925, on fou premiada i, a l'International
Theater Exposition de Nova York en 1926, és molt més ample que alt; té una bona fondària i
consta de doble cortina, cosa que permet l'empetitiment automàtic del quadre escènic, segons
el que exigeixi la representació, i la seva amplada permet la tripartició de l'escenari a les mides
que convinguin. Les instal·lacions eren adients, de les quals es lloava especialment el sistema
d'enllumenat elèctric de l'escena. La barana de l'amfiteatre i el mur posterior de la platea
estaven decorats amb plafons pintats pel mateix Lluís Masriera i el vestíbul la singular
combinació cromàtica que formaven els murs pintats de color blau, les portes i bastiments de
negre i un filet de color daurat que emmarcava les llindes i els brancals de les obertures.
Al llarg d’aquests anys, el teatre Studium tingué una programació continuada amb les
representacions de la companyia Belluguet i, a partir de 1934 amb la companyia Galligó que
oferia cada diumenge, una programació estable. Des de la proclamació de la República, el 14
d’abril del 1931, que determinà la caiguda de la monarquia d'Alfons XIII fins a 1936 es visqué
una gran efervescència en molts àmbits de la vida cultural, social, educativa… Durant aquest
període, la presidència de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur i la
col·laboració amb les Audicions íntimes de l’agrupació Música Da Càmera -que va donar lloc a
la creació de l’agrupació Teatre Da Camera, amb Masriera com a director artístic- nodriren
l’Studium amb diverses companyies: el Teatre d’Estudiants, l’Associació de Teatre Selecte o les
agrupacions participants o guanyadores dels successius concursos de teatre amateur.
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L'Associació d'Estudiants d'Arquitectura hi estrenà l’obra teatral de Martí de Riquer “Spinoza i
els gentils”. També s’hi van fer sessions de final de curs de l’Escola d’Art Dramàtic de la
Generalitat i funcions promogudes per diverses entitats ciutadanes, com l'Institut de Cultura i
Biblioteca Popular per a la Dona.
L’Studium acollí, també, sessions de cinema amateur, aleshores incipient, promogudes per
l’Associació de Cinema amateur del Foment de les Arts Decoratives, algunes sessions del
Conferència Club, quan no podien disposar de la seva sala del Ritz, o alguna assemblea de la
Lliga Catalana i Esquerra d’Estat Català. Igualment s’hi van fer commemoracions del tercer
centenari de Lope de Vega i del 250 aniversari del naixement de Händel i Bach i una sessió
d’homenatge a Ignasi Iglesias. Albergà l'estrena catalana de la Història del Soldat, d’Stravinsky,
amb una conferència introductòria de Rossend Llates, o la presentació de l’orquestra de
cambra Barcelona 1935. I encara alguns esdeveniments especialment memorables: l’1 de juny
de 1933 amb l’Orquestra Femenina, Alicia de Larrocha que tenia aleshores vuit anys, interpretà
al piano Bach, Beethoven, Chopin i Couperin. El 15 d’octubre de 1935, Federico García Lorca hi
va llegir la seva obra Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, davant de Margarita
Xirgu amb tota la seva companyia, que estava representant aleshores Bodas de sangre i
estrenaria Doña Rosita el 12 de desembre al Principal Palace de Barcelona.
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Federació Catalana de societats de Teatre Amateurs (FCSTA) 1933

Lectura de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, a la
companyia de Margarita Xirgu, el 15 de novembre de 1935, a la
sala petita del Teatre Studium.
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1936 Guerra Civil i Postguerra.
La pèrdua de les eleccions davant el Front Popular i l'esclat de la guerra civil deixà a la Lliga
Catalanista en una situació ideològica insostenible en el camp republicà, molts dels seus
membres van ser perseguits sospitosos de suport als rebels, i va desaparèixer com a partit.
Molts dels seus dirigents se n'anaren a l'exili o, alguns donaren suport econòmic i ideològic a
Francisco Franco i d'altres s'amagaren o es mantingueren al marge del conflicte. Aquest fou el
cas de Lluís Masriera.
El cop d’estat militar del 17 de juliol de 1936 dóna pas a tres anys de cruenta guerra civil.
Catalunya es manté fidel a la República i, al mateix temps, viu un procés revolucionari impulsat
pels sindicats obrers. El 2 de setembre de 1936, les organitzacions obreres i polítiques que
havien integrat el Front Popular confisquen la Federació Catalana de Societats de Teatre
Amateur (FCSTA). Es constitueix un comitè revolucionari que exclou de la Junta directiva de
l'entitat teatral a tots els seus anteriors càrrecs: Lluís Masriera com a president i els altres
directius. El Teatre Studium és confiscat per la Generalitat durant els anys de la guerra,
mantenint el nom original; sota el control de l’Institut del Teatre, la companyia Belluguet es
dissol. Al Taller Masriera s'hi organitzen actuacions benèfiques, reunions i mítings polítics. Lluís
Masriera es refugia a Sant Andreu de Llavaneres fins passada la guerra.
A partir del 1939, la Sala Studium és utilitzada per a concerts organitzats pel Sindicato
Estudiantil Universitario. El 1940, Lluís Masriera recupera la propietat del Teatre Studium, i
intenta ressuscitar el teatre amateur, rebatejant la companyia Belluguet pel Teatro de los
Artistas, tot i que es veu obligat a representar en castellà i a sotmetre’s a la discrecionalitat de
la Jefatura Nacional de Propaganda i a la subcultura del franquisme. Cal tenir present que el 23
de juliol de 1943 encara se celebrava al Teatre Studium un míting feixista del Partit Nacional
Socialista Alemany, dirigit a la colònia alemanya resident a la ciutat. Entre el 1942 i el 1950, el
Club Helena de teatre amateur es fa càrrec de mantenir una certa continuïtat de programació
amateur amb repertori clàssic. Durant aquest període de 8 anys, Lluís Masriera co·labora amb
Maria Lluïsa Oliveda, reconeguda actriu i dona de rellevància en tant que directora teatral.

El Club Helena (1942-50)
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1953. Tancament del Teatre Studium
Joan Masriera Campins havia continuat amb el negoci familiar fins als anys cinquanta, moment
en què ven l’edifici del carrer Bailèn i el negoci d’orfebreria a la família Carreras. Venut a una
de les hereves de la família Carreras, que s’hi instal·là amb la comunitat de religioses de la
Congregació de la Pequeña Compañia del Corazon Eucarístico de Jesús, s’hi afegeix una capella
i cel·les per a les monges i l’accés queda completament restringit. Aleshores, Lluís Masriera es
trasllada a l’Avenida de José Antonio (Gran Via) núm. 653, on recupera les tertúlies fins a la
seva mort el 1958, moment en què també tanca la fàbrica Rosés i Cia de Cornellà.
El Centro Social de Actividades Culturales y Religiosas, que havia destinat el Teatre Studium a la
realització d'exercicis espirituals, des de finals dels anys 50 fins als primers 90 van acollir nenes
i joves del barri amb les quals, a més de catequesi, feien tallers de manualitats, excursions,
caramelles, colònies a Viladrau i també representacions de teatre a la sala Studium. L’any
2000, La Casa Taller dels Germans Masriera és inscrita com a Bé Cultural d’Interès Local en el
Catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Districte de l’Eixample,
essent objecte dels primers articles periodístics, fins que el 2009 el Taller Masriera es tanca de
nou. La Petita Companyia del Sagrat Cor Eucarístic de Jesús traspassa l’edifici a la Fundació
Pere Relats, entitat que gestiona residències geriàtriques i que decideix tancar-lo i posar-lo a la
venda. L’any 2014 es produeix un primer intent de permuta per tal que el Taller Masriera passi
a titularitat pública, traslladant una part de la seva edificabilitat a la cruïlla de Diagonal amb els
Jardinets de Gràcia. Aquesta operació fracassa per la manca de consens polític i per l’oposició
veïnal que en denuncia els interessos especulatius.
Amb aquesta nova perspectiva, l’Associació de
Veïns de la Dreta de l’Eixample, el 2016 comença
una labor de reivindicació d’un edifici que forma
part del Patrimoni de la Ciutat i que havia de ser
recuperat per acollir les funcions d’un equipament
públic. La saga familiar dels Masriera havia dedicat
la seva vida a l’art en tots els seus vessants, i el
Taller Masriera és un bon vestigi d’aquesta passió i
calia agafar el relleu d’aquesta tradició amb aquests
antecedents culturals tan intensos. El 2018 es
constitueix la Plataforma Masriera, impulsada per
l’AVV de la dreta de l’Eixample, el Casal la Dreixa i
Òmnium Eixample, que aconsegueix aglutinar una
trentena d’entitats. Durant aquests anys
sovintejaran les ofertes de compra fins que
finalment el 2 de juliol de 2020, l’Ajuntament de
Barcelona anuncia en roda de Premsa, una operació
de permuta amb la fundació Pere Relats per la qual
el Taller Masriera passava a titularitat pública i es
facilitava la construcció d’una residència geriàtrica
al districte de Sant Martí. L’Ateneu de la Dreta de la
Dreta de l’Eixample es comença a entreveure.
Documents d’interès
Fitxa del catàleg de protecció del patrimoni Ajuntament de Barcelona
Manifest de la plataforma Masriera 2018. AVV Dreta Eixample
Carta de l’arquitecta Anna Bach, de l’exposició ‘Cartes a l’alcaldessa de Barcelona’. 2019
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2020. L’Ateneu Taller Masriera
La Dreta de l’Eixample té pocs equipaments públics de proximitat. Però el barri d’avui no té res
a veure amb aquell barri senyorial on s’instal·laren els industrials del tèxtil a finals del segle
XIX. La realitat social d’avui representa un barri que des de fa anys està perdent població, que
aquest fet s'ha agreujat en els darrers anys per l'augment dels preus d'habitatge, l'augment
d'allotjaments turístics i la manca de dotacions públiques destinades a millorar la qualitat de
vida de les seves veïnes i veïns. La seva centralitat i el valuós patrimoni arquitectònic, que
configuren el principal valor de la Dreta de l’Eixample, fan del barri un espai cobejat per tothom i comporten serioses dificultats per a trobar emplaçaments disponibles per als
equipaments públics de barri, de qualsevol de les tipologies que manquen.
El veïnat, les entitats i els integrants del món de la cultura reivindiquen, entre d’altres, la
necessitat d’un ATENEU. Es fa especialment convenient i urgent un nou espai de trobada del
veïnat —joves, grans i més grans— llocs d’intercanvis i sinergies per a les entitats que vetllen
per recuperar el pols abans que sigui massa tard: UN ATENEU AL TALLER MASRIERA!!!. Alhora,
també es proposa que el Taller Masriera pugui contribuir a l’accés a la cultura, que clamen tant
el barri com la ciutat, recuperant els orígens de la seva pròpia història. L’edifici va néixer com a
espai de dinamització cultural i ha estat dedicat, al llarg del temps, a dues activitats principals:
les arts plàstiques, des del 1884, i les arts escèniques, des del 1921, acollint al seu interior el
Teatre Studium i que és el que ha arribat fins als nostres dies.
La Plataforma Masriera té per objectiu impulsar de forma clara i participativa la recuperació de
l’edifici per al barri. S’han portat a terme diverses jornades festives, amb un ampli ressò, per
fer arribar el desig i la necessitat a tots els agents implicats. Des de la plataforma s’han recollit
ja milers de signatures, l’adhesió de múltiples entitats veïnals i culturals, i el suport de
destacades personalitats de tots els àmbits. Els ciutadans som conscients que la conjuntura
mundial de pandèmia comportarà repensar moltes coses i que tot allò que crèiem necessari i
convenient haurà de replantejar-se en termes d’escalar les urgències. Segur que n’hi haurà
moltes per atendre, però tampoc es pot obviar una resposta àgil als dèficits històrics dels
barris que decauen.
En els darrers anys s’han dut a terme debats i taules rodones per pensar el futur d’aquest
singular edifici. En l’àmbit universitari s’han desenvolupat exercicis acadèmics de recuperació
de l’edifici, com el dirigit pel professor Eugeni Bach, que amb els seus alumnes de les escoles
d’arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Pamplona (ETSAUN) van treballar durant el curs 2018-19
la conversió del Taller Masriera en un centre cívic per al barri. La recuperació de Masriera cada
cop està més a prop. Així mateix, les entitats, agrupades en la Plataforma Masriera, treballen al
costat del Grup d’Arquitectes de l’Eixample del COAC per tirar endavant el somni de convertir
l’edifici en un equipament públic del barri. El dia 2 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Barcelona
va anunciar en roda de premsa l’adquisició del Taller Masriera. Estem segurs que serà possible
disposar d’un Teatre Studium amb projecció de ciutat, i un Ateneu que reculli la visió
polifacètica de les arts de Lluís Masriera i la vessant social cooperativa de la Federació de
Teatres Amateurs del temps de la República, per dotar a les nostres escoles d’un espai de
cultura, convivència i cohesió social.
Documents d’interès
Document “Per què un Ateneu al Taller Masriera?” , de
l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample (abril 2020)
Estudi de viabilitat dels condicionants urbanístics del Taller Masriera per a la transformació
en equipament públic. Ajuntament de Barcelona 2018
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