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Centre Moral i Instructiu de Gràcia
125 ANYS DE TEATRE AL CENTRE
Amb motiu de la celebració d’aquest aniversari, l’entitat organitza

Dilluns, 25 DE GENER, a les 20 hores
EL TEATRE i L´ACTOR
PER CARLES SALES
Nascut a Barcelona. Procedeix del teatre independent. Llicenciat en Interpretació
a l’Institut del Teatre de Barcelona a l’any 1976. Segueix cursos de: vers, acrobàcia
i diverses tècniques d’interpretació. Reconegut actor de teatre i cinema ha
participat en sèries com Estació d’enllaç, El cor de la ciutat, Hospital central, a més
de comptar amb una llarga llista d’actuacions repartides entre: lectures de teatre
dramatitzades, lectures recitals de poemes, actuacions en actes parateatrals,
radioteatre. Es dedica tambè al doblatge de pel-lícules en català i castellà.

Dilluns, 15 DE FEBRER, a les 20 hores
CINC MINUTS ABANS QUE CAIGUI EL TELÓ.
Memòries de tota una vida dedicada al teatre

PER ESTEVE POLLS
Esteve Polls i Condom (Barcelona, 1922) és un actor i director de teatre català.
Debutà professionalment el 1952 dirigint “L'amor viu a dispesa”, de Josep Maria
de Sagarra, i el 1957 “Juli Cèsar”, primer clàssic en català autoritzat per la censura
franquista. A partir d'aquell moment dirigí nombroses companyies de Barcelona
com la Companyia Maragall del Teatre Romea, el Teatre Experimental de
Barcelona i l'Orfeó Gracienc, i és considerat el mestre de Núria Espert.

Dilluns, 15 DE MARÇ, a les 20 hores
EL TEATRE I LA SEVA HISTÒRIA
PER JAUME COMAS
Jaume Comas ha estat, escorxador, advocat, maqui, heroi romàntic, alcalde, notari,
enginyer, rendista, banquer, empresari, carreter, bandoler, espadatxí, i altres papers en
el teatre, la televisió i el cinema. S'ha llicenciat en Història i en Art Dramàtic. No ha
deixat mai la vocació, cada dia menys secreta, de fer recerca d'història del teatre. I
entre l'atzar i l'ofici d'escriure, ha publicat poesia i narrativa, i també ha estrenat teatre
infantil.
Amb el suport de:
GRÀCIA

TOTES LES COFERÈNCIES TINDRAN LLOC
A LA NOSTRA SEU SOCIAL DEL CARRER,
ROS DE OLANAO, 9

