
EL MUSEU DE BADALONA PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓ 

DEL 175È ANIVERSARI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU  

 

Museus i Liceu: una història compartida és el projecte en que 

col·laboren 119 institucions i centres culturals, per commemorar 

l’efemèride   

 

 El Gran Teatre del Liceu ha organitzat, amb motiu de la celebració dels 175 anys de 
la seva fundació, un complet calendari d’activitats. Una de les accions comença avui, 
dia 15 de març a les 17 hores, amb la presentació del projecte Museus i Liceu: una 
història compartida. La proposta consisteix en mostrar públicament les peces 
relacionades amb el Liceu, que les institucions culturals participants guarden als 
seus fons. 
 
Al voltant de 145 obres composen aquesta eclèctica mostra que documenta la 

història del Gran Teatre i constitueixen la seva herència cultural. Entre d’altres hi 

haurà pintures, fotografies, esbossos escenogràfics, diorames, documents en suport 

paper, escultures, instruments o objectes privats de personalitats vinculades al Liceu. 

Aquest és precisament el cas del Museu de Badalona on s’exposarà un bombí de 

Vicenç Bosch, cofundador, amb el seu germà Josep, de la fàbrica Anís del Mono, i 

una estola de visó de Vicenta Romeva Romeva. Totes dues peces eren utilitzades 

habitualment per assistir al Liceu. 

 
La iniciativa aglutina, a més del Museu de Badalona, centres com ara el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso, Museu Dalí,  MACBA, CCCB, Museu 

Municipal de Calella, Museu d’Arqueologia de Catalunya, CosmoCaixa, La Pedrera 

- Casa Milà, Museu del Futbol Club Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, Fundació 

Miró, entre molts d’altres. En total són 77 centres participants a la província de 

Barcelona, 25 a la de Girona, 7 a Lleida i 10 a Tarragona.  

 

La petita aportació badalonina es podrà veure a la planta baixa del Museu fins  al 17 

d’abril. 

 

Per a més informació: 

Museu de Badalona 

Esther Espejo 

Departament de difusió 

934644911 


