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LInstitut del teatre publica el volum Els primers
cent anys 1913-2013

Título: Europa Espanya Català

Coincidint amb la inauguració a mitjans de juny del nou espai expositiu permanent del MAE,
l'Institut del Teatre va presentar al públic assistent el volum Institut del Teatre. Els primers cent
anys 1913-2013, una reedició del text escrit per Guillem-Jordi Graells arran del 75è aniversari,
publicat el desembre de 1990.

El llibre recorre la història de la institució des dels seus orígens a partir de la reedició del volum
publicat l'any 1990, i s'amplia fins al març de 2014 testificant el paper de l'Institut del Teatre com a
bressol dels principals creadors del país i la seva influència constant en l'escena catalana. Aquest
nou treball de síntesi corresponent als darrers vint-i-cinc-anys ha anat a càrrec del periodista i
escriptor Xavier Febrés.

Durant la presentació, Salvador Esteve, va dir que "aquest repàs històric permet copsar la
importància de la contribució de l'Institut al país, a la seva cultura i al gran desenvolupament de les
arts escèniques als nostres pobles i ciutats".

Esteve va tenir també paraules d'agraïment per a tots els directors de l'Institut del Teatre del darrer
quart de segle i va acabar la seva intervenció remarcant el valor del Pla Estratègic de l'Institut del
Teatre 2014-2017 "amb la visió de posicionar-nos, tant des del punt de vista nacional com
internacional, com a líders i referents de l'ensenyament, la investigació i la difusió de les arts
escèniques".

SOBRE EL VOLUM

Es tracta d'un llibre profusament illustrat de gran format (30 x 21 cm.) i amb 319 pàgines que
ofereix al lector un viatge imprescindible des de la ja assumida repassada a la trajectòria de la
institució, des dels seus orígens com a Escola Catalana d'Art Dramàtic, fins a culminar amb els
actes del centenari celebrats el curs 2013/2014.

La publicació d'aquest llibre respon a la voluntat del centenari de reforçar els eixos centrals de la
institució: la pedagogia, la recerca, la documentació, la difusió i les publicacions.

El llibre arranca amb dues editorials signades per Salvador Esteve i Figueras, president de la junta
de l'IT i de la Diputació de Barcelona i de Xavier Forcadell i Esteller, coordinador general de la
Diputació de Barcelona. Segueix amb la història de l'Entitat, que és la Història del teatre a
Catalunya, amb tots els seus protagonistes, classificada per Etapes que tenen el color dels seus
directors, com ara l'La dècada Bonnín (1970.1980) o L'Etapa Montanyès (1980-1988) i els anys
1988-2013. Acaba amb un epíleg signat per Jordi Font, Director General de l'Institut del teatre.

La presentació i posada a la venda del llibre Institut del Teatre. Els primers cent anys 1913-2013
significa la cloenda definitiva de tots els actes que conformen la celebració del Centenari de
l'Institut i que van començar fa dos anys.

Es pot adquirir a Diputació de Barcelona. Llibreria. Av. Diagonal, 393 (Edifici Can Serra) 08008
Barcelona Tel.: 934 022 500 Fax: 934 022 787 a/e: llibreria@diba.cat

Preu: 20 euros.




