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L’actor Pius Daví, a la seva època d’estudiant, caracteritzat per a una pràctica escènica d’Arlequí vividor (1915)
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Presentació

01

L’any 2013 farà cent anys 
de la fundació de l’Institut 
del Teatre, gràcies a 
l’impuls d’Adrià Gual i al 
suport de les autoritats 
polítiques de la Diputació 
de Barcelona d’aleshores. 
Presidia la institució 
provincial Enric Prat de la 
Riba, Lluís Duran i Ventosa 
n’era president de la Co-
missió d’Instrucció Pública 
i Belles Arts, i Adrià Gual 
va ser nomenat director 
del nou centre. Aquests 
homes van fer possible 
que el 16 de gener de 
l’any 1913 s’iniciés una 
aventura de modernit-
zació artística, cultural i 
institucional que ha tingut 
un segle de continuïtat his-
tòrica ja que, efectivament, 
sota el nom d’Escola d’Art 
Dramàtic Català -ubica-
da al Liceu Filharmònic 
Dramàtic Barcelonès, on 
tanmateix des de 1837 es 
venien impartint ensen-
yaments dramàtics-, es 
posava la primera pedra 
del que actualment és 
l’Institut del Teatre. 

Al llarg d’aquest segle, 
l’Institut del Teatre ha 
viscut situacions molt di-
verses, sempre relaciona-
des amb les dificultats de 
la nostra història. Durant 
un període molt llarg en 
va ser director Guillermo 
Díaz-Plaja. D’una manera 
o altra, l’Institut sempre 
ha estat present a la vida 
escènica catalana formant 
actors, ballarins i escenò-
grafs, i més endavant 
directors i dramaturgs, o 
bé acumulant un patrimoni 

documental i museístic, 
i una biblioteca de les 
arts escèniques que avui 
és la més importants de 
l’Europa del sud: uns qua-
tre cents mil títols i prop 
d’un milió de documents.

En tot cas, a partir de 
1970, i sota la direc-
ció d’Hermann Bonnín, 
després continuada per 
Josep Montanyès i més 
endavant per Jordi Coca, 
Pau Monterde i Jordi Font, 
l’Institut ha esdevingut 
definitivament un dels 
eixos vertebradors de la 
vida teatral catalana que, 
a més, imparteix formació 
fins al cicle de doctorat. 

La Diputació ha sostingut 
econòmicament l’Institut 
del Teatre des de la funda-
ció, i sempre ha recolzat 
el seu creixement tant 
material com conceptual. 
L’escola d’interpretació, 
l’escola de dansa inte-
grada amb el cicle de 
secundària, el conservatori 
superior de coreografia 
i pedagogia, la formació 
de directors d’escena, 
dramaturgs i tècnics, 
titulacions de postgrau, 
màster i doctorat, fons 
museístics, publicacions, 
activitats culturals, la jove 
companyia de dansa 
ITDansa, el Festival d’Arts 
Visuals…  

L’Institut del Teatre mai no 
va ser concebut únicament 
com una o unes escoles, 
sinó com un dels eixos 
institucionals del país en 
matèria d’arts dramàtiques.  

 
En aquest sentit l’Institut 
va ser capdavanter d’un 
model on conviuen vàries 
disciplines de les arts 
escèniques i on la teoria 
i la pràctica també es 
donen la mà, tal com es fa 
actualment en els millors 
centres dedicats a forma-
ció de creadors de les arts 
de l’espectacle d’arreu del 
món. 

Classes a les seus de 
l’Auditòrium i d’Elisabets
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El fundador.
Adrià Gual (1872-1943)
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El 2013 farà setanta anys 
de la mort d’Adrià Gual. 
Autor dramàtic, poeta, 
artista plàstic, escenògraf, 
actor, pedagog, director 
d’escena i fundador del 
que ara és l’Institut del 
Teatre. Sota l’influx de 
Maeterlinck inicià una 
àmplia producció plàstica 
propera al simbolisme i 
també influïda pel moder-
nisme, que amb els anys 
evolucionà profundament

Com a autor teatral la 
seva producció oscil·là 
entre l’al·legoria —Noc-
turn (1896), Arlequí vividor 
(1912)— i el naturalisme 
més estricte: Els pobres 
menestrals (1908), Hores 
d’amor i de tristesa (1918). 
Sempre va postular la 
teoria de l’art per l’art i, 
de fet, les seves obres 
obtenien una rebuda 
discreta. Tanmateix, va 
assolir l’èxit amb Misteri 
de dolor (1904). D’entre 
la seva extensa producció 
també cal citar Silenci 
(1897), Blancaflor (1899), 
L’emigrant (1901), La 
fi de Tomàs Reynalds 
(1905), La pobra Berta 
(1909), Donzell qui cerca 
muller (1910), En Jordi 
Flama (1911), Les alegres 
comediantes (1913), La 
comèdia extraordinària 
de l’home que va perdre 
el temps (1914) i Foc de 
muntanya (1934). 

El seu paper com a 
director i renovador de 
l’escena catalana fou 
important els darrers anys 
del segle XIX: estudià 
direcció d’escena a París 
i, de retorn a Barcelona, 
fundà el Teatre Íntim, des 
del qual va combatre les 
rutines del teatre comer-
cial tot donant a conèixer 
obres de Goethe, Molière, 
Ibsen, Èsquil, Shakespea-
re, Maragall, Iglésias, Pous 
i Pagès, Guimerà i Rusiñol, 
a més de les pròpies.

Gual, a través del Teatre 
Íntim, concebia l’art escè-
nic lluny de l’entreteniment 
i introduïa per primera 
vegada a Catalunya la fi-
gura del director d’escena, 
cosa que va modificar 
profundament la pràctica 
escènica i visualitzava la 
necessitat d’una formació 
sistemàtica. Adrià Gual 
sempre estava atent a les 
tendències renovadores 
en les arts escèniques i 
en aquest sentit coneixia 
i va impulsar les obres de 
Craig, Diaghilev, Piran-
dello i Lugné-Poe, entre 
d’altres.

També es va interessar pel 
cinema i va ser director de 
la productora Barcinógrafo 
(1913).

Adrià Gual i alumnes
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El decàleg
del centenari
Per commemorar 
l’efemèride del cente-
nari, l’actual l’Institut del 
Teatre i la Diputació de 
Barcelona proposen un 
seguit d’actes que, en el 
seu plantejament mateix, 
siguin una consolidació 
de la feina actual i alhora 
un projecte de futur per 
la institució fundada per 
Adrià Gual.

Tenint en compte que una 
gran part de la professió 
actual de les arts escèni-
ques de Catalunya s’ha 
relacionat amb l’Institut del 
Teatre com a alumne, pro-
fessor, investigador, gestor 
o col·laborador, busquem 
la màxima complicitat de 
les associacions profes-
sionals i les personalitats 
de les diferents disciplines 
escèniques. 

El concepte central del 
Centenari de l’Institut del 
Teatre és invertir en futur, 
per tant, entre els objec-
tius generals cal remarcar:

1. Posar en valor la singularitat a Europa i a la 
Mediterrània, del model de l’Institut del Teatre

2. Aprofundir la reflexió sobre la pedagogia de les 
arts escèniques des del punt de vista antropològic, 
social, artístic, tècnic i organitzatiu, per millorar els 
processos d’ensenyament i els resultats artístics 

3. Estudiar les aplicacions de les arts escèniques 
en els àmbits social, de formació integral de la 
persona o terapèutics, per tal d’ampliar les sortides 
professionals dels titulats

4. Ampliar i millorar la valoració i el coneixement 
general que es té de les arts escèniques per tal de 
contribuir a la creació de públic 

5. Potenciar la recerca específica de les arts 
escèniques tant des del punt de vista documental, 
històric i metodològic, alhora que s’impulsa la 
recerca sobre la pràctica artística i pedagògica.

6. Acarar l’Institut del Teatre als reptes més immediats 
de la dramatúrgia catalana tant des del punt de 
vista estructural, ideològic o estètic

7. Promoure accions culturals que confirmin l’evolució 
positiva de l’Institut del Teatre tot obrint-lo als 
debats centrals que avui es donen en les arts 
escèniques d’arreu

8. Difondre i fer visible tant el llegat material de l’Institut 
del Teatre com les activitats que habitualment duu a 
terme, alhora que es contribueix a la projecció de la 
nostra cultura al món i especialment en l’àmbit de la 
Mediterrània 

9. Consolidar i ampliar l’interès dels estudiants 
internacionals per l’Institut del Teatre, especialment 
en l’àmbit europeu i iberoamericà

10. Potenciar l’intercanvi entre l’Institut i institucions 
similars per entrar a formar part de xarxes 
internacionals el més àmplies possibles 

03

Cartell de 1917 
i flyer de 2011
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El projecte del Centenari 
de l’Institut del Teatre 
contempla nou blocs 
d’activitats que hauran 
de tenir lloc al llarg de 
l’any 2013. Cadascun 
d’aquests blocs és inde-
pendent dels altres, però 
en conjunt s’articularan 
entre ells per aconseguir 
uns objectius comuns

Sense concretar de mo-
ment el calendari exacte, 
si que cal assenyalar 
que algunes activitats de 
recerca s’iniciaran abans 
del 2013 i que es tancaran 
posteriorment. En aquest 
sentit, doncs, el 2013 serà 
el moment de l’explicació 
pública i la concreció de la 
més gran complicitat entre 
les parts.

01 Instal·lació  
de la col·lecció  
permanent

A Ubicació a la “Casa de 
la premsa” edifici cedit 
per l’Ajuntament de Barce-
lona, proper a la seu cen-
tral de l’Institut del Teatre 
de la Col·lecció Permanent 
de l’Institut del Teatre. Un 
espai per projectar els fons 
corporis i documentals 
que té l’Institut en el MAE 
en els àmbit cultural, esco-
lar, d’esbarjo i turístic. 

Octubre 2013

B Potenciació del MAE 
virtual (www.cdmae.cat) i 
connexió directe amb els 
projectes de recerca.

02 Trobades  
internacionals 

A L’International  
Federation for Theatre 
Research (IFTR), fundada 
el 1955 a Londres, aplega 
membres de 44 països 
i de tots els continents 
que es reuneixen anula-
ment en una Conferència. 
Amb aquestes trobades 
promou la col.laboració i 
l’intercanvi entre acadè-
mics, creadors, estudiants 
i institucions relacionats 
amb la recerca de les arts 
escèniques. També orga-
nitza simposis locals i wor-
king groups sobre temàti-
ques i projectes específics 
al llarg de l’any: pràctiques 
performatives, meto-
dologies d’investigació, 
teatre asiàtic, feminisme i 
escena, gèneres populars, 
tecnologia digital…

Entre els objectius de 
l’IFTR destaquem la 
publicació d’una revis-
ta semestral  (Theatre 
Research International) i 
de dos llibres, que cada 
any publica  la prestigiosa 
editorial britànica McMillan,  
on es  recullen els estudis 
més rellevants realitzats 
pels seus associats, així 
com  l’obtenció d’ajuts 
i beques per part de les 
Universitats, fundacions 
i empreses. L’Institut del 
Teatre espera acollir l’any 
2013 la Conferència anual 
a Barcelona, després 
d’Osaka 2011 i Santiago 
de Xile 2012.

 
A Barcelona s’inclouran 
temes de les dramatúr-
gies de la Mediterrània i 
una secció amb l’esperit 
de l’Scanner. És a dir: 
recerques específiques 
sobre la pràctica de les 
arts escèniques.

L’actual president de 
l’IFTR és Brian Singleton 
del Trinity College de Du-
blin. Anteriorment havien 
presidit l’IFTR Josette 
Féral i Erika Fisher-Lichte.

Del 21 al 26 de juliol 2013 

 
 
 
 

 
B La International School 
of Theatre Anthropoloy 
(ISTA) és una estructura de 
recerca teòrico-práctica 
que desde 1980 es dedica 
a investigar els fonaments 
del comportament escènic 
de l’actor-ballarí. 

Activitats

04

Edifici de la casa de la  
premsa futura seu del MAE

Eugenio Barba, director de l’ISTA,  
i figurins del fons del MAE (a sota)



Institut del Teatre 07

04

La sessió pública a 
Barcelona seria la XV 
convocatòria i consistiria 
en reunir un equip artístic 
de grans mestres que 
encarnen les diverses tra-
dicions interpretatives i els 
diversos gèneres escènics, 
acompanyats d’un equip 
científic d’estudiosos 
de les arts escèniques 
de reconegut prestigi 
internacional. Aquests dos 
equips treballarien 10 dies 
sota la direcció d’Eugenio 
Barba. La sessió s’obriria 
a participants de tot el 
món i tindria coma tema  
El temps del teatre: ritme 
i espai.

La intenció és dissenyar 
un projecte que, res-
pectant l’esperit de la 
ISTA, tingui en compte 
l’especificitat de l’espai 
i les singularitats de 
l’Institut. La idea fonamen-
tal és donar al projecte 
una amplitud que visualitzi 
el concepte de Ciutat 
dels actors i ballarins, 
una ciutat o espai de con-
vivència on els actors, els 
ballarins, els directors, els 
músics, els teòrics i la res-
ta de participants vinguts 
de tot el món conviurien i 
interactuarian segons uns 
valors i una ètica artesa-
nals. Serà, doncs, una 
reflexió teòrica i pràctica 
al voltant de les pedago-
gies, els oficis i les arts 
escèniques amb mestres 
vinguts d’Àssia (Gambuh, 
Topeng, Baris, Legong –
tradició clàssica de Bali-, 
Teatre Nô japonès, Òpera 
de Pequín, Baul –tradició 
del Bengal de l’Índia--, 
Butoh), d’Europa (Odin 
Teatret, Théâtre du Soleil, 
Stina Ekblad --tradició 
clàssica de Finlàndia--, 
Commedia dell’Arte, 

dansa contemporània 
danesa), d’Amèrica Llatina 
(dansa Orixà de Brasil, 
Yuyachkani del Perú), i 
d’Estats Units (mim corpo-
ral que segueix la tradició 
d’Etienne Decroux).

Aquest Ciutat dels actors 
i els ballarins tindria el seu 
epicentre a l’Institut. Des 
de primera hora del matí 
fins al vespre es desenvo-
luparia una activitat con-
tinua que inclouria treball 
pràctic amb els diversos 
mestres, demostracions 
de treball, intercanvis entre 
els participants, recerca, 
espectacles, conferèn-
cies i simpòsiums teòrics, 
així com altres activitats 
pròpies de la ISTA com 
el treball d’intercanvi amb 
algun col·lectiu o barri de 
la ciutat.

A banda del treball en si, 
l’essència de la ISTA ve 
donada per la convivència 
estreta de les persones 
que hi participen, fet que 
dóna peu a la creació 
de dinàmiques de treball 
comunes i a nombroses 
sinèrgies professionals i 
personals. La convivència 
és el substrat que conver-
teix les sessions de la ISTA 
en una experiència on els 
contactes, l’intercanvi de 
visions i sabers profes-
sionals, la informació 
acumulada, la pluralitat 
de mirades generen una 
ona expansiva en forma 
de projectes, publicacions, 
descobriment de nous 
horitzons professionals i 
futures xarxes de treball.

El fet que hi hagi treball 
pràctic fa necessari restrin-
gir el nombre de partici-
pants. Tanmateix la Ciutat 
dels actors i ballarins 

 
oferiria demostracions i 
solos de menes diverses 
per ampliar en el possible 
la participació. Els partici-
pants conviurien tot el dia 
i tindrien accés a totes les 
activitats. Els espectadors 
tindrien accés a aquelles 
franges de treball que no 
impliquessin treball pràctic, 
concentrades en la tarda i 
el vespre (demostracions 
de treball, simpòsiums 
teòrics, espectacles). 

Del 5 al 14 de juliol de 2013

03 Càtedra  
Xavier Fàbregas

Creació de la Càtedra 
Xavier Fàbregas per 
impulsar en el futur acti-
vitats teòrico-pràctiques 
en les línies de les obres 
d’aquest historiador. 
S’està preparant una 
primera activitats amb  

 
Albert Vidal i el seu pro-
jecte d’Arts Tel·lúriques.

Abril 2013

04 Fòrums

A Forum sobres les arts 
escèniques aplicades. 
Les arts escèniques 
aplicades constitueixen 
un àmbit especialitzat que 
treballa en els camps de 
l’educació i el desenvo-
lupament social amb la 
voluntat de transformar 
la  conducta humana i 
abordar qüestions socials, 
educatives i terapèutiques. 

Xavier 
Fàbregas

Dansa Orixà  
de Brasil

Dansa Legong  
de Bali (a sota)



Institut del Teatre 08

04

També conegudes com 
a teatre/dansa social, o 
teatre/dansa d’intervenció 
social, les arts escèniques 
aplicades compten amb 
una trajectòria consoli-
dada en diversos països 
europeus (Anglaterra, 
Itàlia, França…), on han 
demostrat ser una eina útil 
per incidir en programes 
d’inclusió social, drets hu-
mans i ciutadania. Aquests 
projectes permeten ajudar 
les persones a expressar 
els seus punts de vista, 
evitar els grups d’exclusió 
i facilitar el diàleg. Per 
tant, les arts escèniques 
aplicades tant es poden 
considerar un agent de 
canvi social, com un ins-
trument educatiu.

El 2005 l’Institut del Teatre 
ja va organitzar, conjunta-
ment amb el British Coun-
cil, un seguit d’activitats 
sota el títol Jornades de 
teatre i dansa d’intervenció 
social. L’any 2006 es va 
organitzar el curs: Teatre: 
educació no formal per a 
adults en presons impartit 
per TeatroDentro Barcelo-
na, companyia que treballa 
el teatre social. L’any 2007 
es va organitzar el curs: 
Posada en escena per 
a la transformació social 
impartit per Simona Levy 
de la companyia Conser-
vas. L’objectiu d’aquesta 
formació va ser presentar 
una nova mirada sobre les 
possibilitats que ofereix 
el teatre per intervenir en 
el nostre present i en el 
nostre entorn social. L’any 
2009 es van organitzar 
dues accions formatives:

a) El Teatre com a eina 
de transformació social 
–impartit per Eva García 
de la companyia Trans-

formas, que tenia com 
objectiu l’especialització 
professional en projectes 
d’arts escèniques per a 
la transformació social a 
nivell comunitari.

b) Taller de dansa amb la 
Candoco Dance Company 
que en col·laboració amb 
la Fundació La Caixa plan-
tejava exercicis pràctics i 
improvisacions coreogrà-
fiques per persones amb 
diferents capacitats.

Recentment s’han dut a 
terme un Taller de Dansa 
Comunitària per persones 
d’edats molt diferents, 
i el taller Making Forum 
Theatre Work que amb 
grups marginats o exclo-
sos. També es va fer la 
conferència El teatre com 
a instrument per a la con-
vivència a Israel, impartida 
per Eduardo Kofman.

El Forum que propo-
sem aplegaria aquestes 
experiències i miraria 
d’aprofundir en les pos-
sibilitats socials i tera-
pèutiques de les arts de 
l’espectacle.

Setembre 2013

B Fòrum de Teatres 
Municipals de 
Catalunya. 

C Forum Internacional 
d’Escoles de Tècniques de 
les Arts de l’Espectacle.

D Forum Internacional 
de Centres Integrats de 
Dansa i Educació  
Secundària.

 
 
 
 
 

 
05 Exposicions

A Exposició: Els primers 
cent anys de l’Institut del 
Teatre.

Gener 2013

B Exposicions itinerants

06 Projectes  
de recerca

A Projecte de 
Recerca sobre les 
Arts Escèniques 
Catalanes (PRAEC) 
fet en col·laboració 
amb el màxim nombre 
d’universitats possibles i 
amb tots els estudiosos 
i especialistes que hi 
vulguin treballar. 

En el seu conjunt, es 
tracta tant de rellegir el 
patrimoni dramatúrgic, 
amb especial émfasi en la 
seva validesa o capacitat 

 
de recuperació, com 
també d’estudiar la 
pràctica escènica en 
el sentit més ampli i en 
tots els seus gèneres i 
manifestacions.

A més dels investigadors 
individuals i en equip, 
el projecte haurà de 
comptar amb el Centre de 
Documentació del MAE 
i tota la seva activitat, 
establint línies de prioritat 
en la recerca, conservació 
i digitalització dels seus 
fons. 

Grup d’arts escèniques 
aplicades

Companyia  
IT Dansa (a sota)
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També podrà establir una 
projecció de futur en la 
política de publicacions, 
en paper o format digital, 
del propi Institut, així 
com decidir el producte 
o productes que millor 
sintetitzin les recerques i 
serveixin per canalitzar la 
difusió dels seus resultats 
en diversos nivells, de 
l’estrictament acadèmic 
al de la divulgació, a 
partir d’una planificació 
amb diversos terminis i 
objectius.

B Lligat a aquest projecte 
es podria acollir i poten-
ciar la recerca que estan 
fent alguns investigadors 
d’àmbits diferents de 
cara a recuperar i posar a 
l’abast el Repertori  
dramatúrgic català.  
De fet, l’Institut del Teatre 
ja recolza aquest projecte 
que en molt bona mesura 
també suposa una relectu-
ra del nostre patrimoni.

C La revista Estudis 
Escènics i les altres pu-
blicacions de l’Institut del 
Teatre es podrien coor-
dinar amb aquest gran 
projecte de recerca que 
implicaria les universitats 
més importants de l’àmbit 
cultural català.

D Creació de la Xarxa 
Territorial del Patrimoni 
Escènic de Catalunya. 
Establiments de sistemes 
comuns de conservació i 
catalogació entre el MAE i 
els centre locals que tenen 
patrimoni escènic.

E Setanta anys de la 
mort d’Adrià Gual. Tre-
balls al voltant de la figura 
del fundador de l’Institut 
del Teatre.

Maig 2013

07 Publicacions

A Segon volum de la His-
tòria de l’Institut del Teatre 
1988-2013.

B Traducció al castellà 
i l’anglès de diverses 
publicacions que ajudarien 
a difondre la realitat de les 
arts escèniques a Catalun-
ya. El llibre de Xavier Fà-
bregas El fons ritual de la 
vida quotidiana, de Jaume 
Melendres Teoria dra-
màtica, de Mercè Saumell 
Comediants, Joglars, Fura 
dels Baus.1961.1992, i 
de Joan Abellan sobre 
Augusto Boal.

08 Activitats 
escèniques

A Estrenes de les com-
panyies de l’IT “Adrià 
Gual” i “IT Dansa”. Pel que 
fa a IT Dansa es buscaria 
una estrena especial, amb 
un coreògraf de relleu 
internacional.

B Festival Neo. 

09 Programa social

El programa social de les 
activitats serà la vida cul-
tural de Barcelona que, a 
més, durant l’Estiu ofereix 
el Festival de Barcelona 
Grec. 

Una part de l’ISTA es 
pactarà amb el Grec com 
a continguts especials.

Activitats de visites cultu-
rals a Vic i a Terrassa, on 
hi ha seus de l’Institut i a 
Caldes d’Estrac on hi ha la 
Fundació Palau, etc.

Alumnes de l’Institut  
del Teatre
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16 de gener 2013

Roda de premsa Centenari 
Inauguració exposició. “Els primers cents anys”

Febrer 2013

Presentació del Segon volum Història IT

Febrer 2013

Fòrum de Teatre Municipals de Catalunya

Març 2013

Presentació del projecte de recerca PRAEC

Fòrum Internacional d’Escoles de Tècnics de les Arts  
de l’Espectacle

Abril 2013     

Càtedra Xavier Fàbregas 

Arts Tel·lúriques. Albert Vidal

Fòrum Internacional de Centres Integrats de Dansa  
i Educació Secundària

Maig 2013

Jornades Adrià Gual

Juliol 2013

Del 5 al 14 de juliol. ISTA.  
El temps del teatre: ritme i espai

Del 21 al 26/28 de juliol. IFTR

Setembre 2013

Forum sobre les Arts Aplicades

Octubre 2013    

Estrena ITDansa

Calendari
2013

05
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06

President d’Honor Antoni Fogué 
 President de la Diputació

Vice-president Jordi Font 
d’Organització Director General de l’Institut del Teatre 

Gerència Ramon Jovells

Comissariat del Centenari Jordi Coca

Consell d’Honor Alcalde de Barcelona

 Conseller de Cultura 

 Conseller d’Ensenyament

 President del CoNCA

 Rectors Universitats implicades

 Hermann Bonnín

 Núria Espert

 Anna Maleras

 Montserrat Carulla

 Joan Mª Gual

Comissió Executiva Jordi Font · Director General

 Ramon Jovells · Gerent

 Jordi Coca · Comissariat

 Mercè Saumell · Serveis culturals. IFTR

 Antonio-Simón Rodríguez · CA

 Anna Valls · MAE

 Guillem-Jordi Graells · PRAEC

 Lluís Masgrau · ISTA

 Jordi Aubach · Comunicació

Oficina del Centenari Maria Guillen · Producció

 Laura Conesa · Relacions internacionals

Comissions
del Centenari





Plaça Margarida Xirgu, s/n 
08004 Barcelona
T. 932 273 900 F. 932 273 939
i.teatre@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat 


