DOSSIER INFORMATIU – TALLER MASRIERA
El Taller Masriera, obra de l'arquitecte Josep Vilaseca i Casanova4, construït l'any 1882 com a Taller
museu del germans Masriera, està inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni de la ciutat amb un
nivell de protecció B, bé cultural d’interès local i qualificació urbanística 13E, amb la següent
descripció: “El taller Masriera constitueix un gran espai únic destinat a acollir un taller de pintors i
escultors. Dotat d'una façana emblemàtica, en tant que "temple de l'art", per a la qual es recorre a
una recreació lliure d'un temple clàssic hexàstil i pròstil amb columnes i pilastres de fust acanalat
rematades amb capitells corintis a la perístasis. Volia recordar al temple romà de Barcelona,
descobert poc abans. Allò que caracteritza l'edifici és la seva singularitat, tant estilística com de
situació respecte a l'entorn, ja que originàriament estava previst com a edifici aïllat, amb un petit
jardí al davant que encara existeix; els dos cossos laterals són afegits posteriors. Als anys trenta la
construcció acceptà força bé un important canvi d'ús, en funcionar-hi un teatre durant un temps”5.
Un dels documents que formaven part de la Modificació del PGM era un estudi Històric sobre el
Taller Masriera, redactat per Montserrat Villaverde i Jordi Ortega. En aquest estudi es fa esment a la
impossibilitat d’accedir al interior de l’edifici i per tant haver valorat l’estat de conservació i els
continguts artístics. La descripció de la peça original del Taller Masriera pot resumir-se en el text
notarial: “Construido un edificio, en el centro del mismo terreno destinado a taller o Studio de pintura,
compuesto de semi-sótano, planta baja, un piso y desván, rodeado de jardín, que tiene a la línia de la
citada calle una pared de piedra con verja encima y puertas de Hierro en el centro donde se hallan
marcados los números 96-98, ocupando la parte edificada 394 m2 90dm y el jardín 82 m2 2 dm”6.
El document descriu l’edifici a partir de la peça principal que era l'estudi de pintura, on hi havia la
gran col.lecció d'objectes artístics i d'antiguitats que van reunir Josep i Francesc Masriera. A partir de
1902 Lluís Masriera, amb motiu del trasllat de la botiga i taller del carrer de Ferran, el Taller Masriera
va ser remodelat. L'adaptació modificà la sala original i va implicar la construcció d'un nou volum de
planta baixa a la part posterior. El 1913 es feu una adquisició d’una parcel.la adjacent de l’interior
d’illa, provocant una nova ampliació amb annexos realitzada per l’arquitecte Jeroni Martorell.
El 1913 Lluís Masriera, condicionà l’interior inaugurant un “Museu” amb les col·leccions d’objectes i
mobiliari. Però els anys vint, aquesta vessant s’amplià també al Teatre, iniciant-se la formació d’una
companyia estable “Els Belluguets”, activitat que el portà a realitzar una profunda reforma del “Taller
Masriera” per a transformar-lo en un petit teatre, anomenat Teatre “Studium” obra de l’arquitecte
Joan Masriera de 19317, amb un aforament d'unes quatre-centes persones i unes instal·lacions
adients de les que 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 fi let de color daurat que emmarcava les llindes i els brancals de
les obertures. La sala va tenir programació i activitat permanent fundant la companyia “Els
Belluguets”.
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Tota aquesta interesantíssima activitat va quedar suspesa per la guerra civil, quan la sala va ser
expropiada i s'hi feien reunions i mítings polítics de partits i sindicats. Es va reprendre a partir de
l'any 1939 amb una intensitat molt més modesta, marcada per la precarietat econòmica i cultural
dels anys de la postguerra. La companyia “Els Belluguets” es va refundar amb el nom de “Teatro de
los Artistas” i la sala “Studium” es convertí en la seu de la societat teatral Club Helena, que va
mantenir-hi programació de teatre i cinema.
Lluís Masriera, ja d'edat avançada, va vendre l'edifici al “Centro Social de Actividades Culturales y
Religiosas”, una entitat catòlica. També s'hi instal·là una comunitat de religioses de la Companyia del
Sagrat Cor. La nova propietat també va intervenir en l'edifici. L'any 1955 es va construir al jardí,
adossat al cos lateral dret de la façana, un nou volum de planta baixa segons un projecte de
l'arquitecte Albert Marqués Gassol. Actualment es propietat de la Fundació Privada Pere Relats i
l’edifici està tancat i aparentment sense ús.

