LA VILLAROEL - EL CRÈDIT
ENTRADES AMB DESCOMPTE EXHAURIDES!
ENTRADES
EXHAURIDES

Estrena 19 de setembre
En el nostre civilitzat món, quan necessites diners vas al banc i demanes
un crèdit. Si no te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, capcot, pensant
que les coses estan molt malament, que els temps han canviat, que el
crèdit no flueix… Però potser avui no. Potser avui, quan et deneguin el
crèdit no te n’aniràs cap a casa amb la cua entre les cames com un xaiet.
Potser avui miraràs el director de l’oficina als ulls, posaràs les cartes
sobre la taula i li diràs que avui ets tu qui té la paella pel mànec i que si
no et dóna els diners penses emprendre mesures de força, mesures
realment potents. Res violent, valgui’m déu, això no, però avui, si el
senyor director no afluixa els quartos, iniciaràs una acció definitiva que
convertirà la seva vida en una catàstrofe.

ROMEA - UN AIRE DE FAMÍLIA
La mare i dos fills casats. Al Jordi li han anat bé les coses, al Quim, no tant.
També hi apareix la Bet, la filla, una soltera ferotge... Tots ells
coexisteixen de manera cordial des de fa molt de temps.
Aquest vespre es veuen tots ells amb motiu de la reunió setmanal de
divendres al restaurant del Quim, i les coses no estant anant com haurien
d’anar...
I quan el Tomàs, el cambrer, s’hi fica entremig de les històries familiars,
l’aparent alegria pren l’aspecte d’una venjança en tota regla.

CONDAL
SOFOCOS

-

+

del 23 d'octubre al
17 de novembre de 2013
Teatre Condal

NOVETAT

Estrena 24 d’octubre

AUTORS: Isabel Arranz, Màxim Huerta, Juan Luis Iborra, Antonio Albert i Sonia Gómez
DIRECTOR: Juan Luis Iborra
Les actrius Lolita Flores, Loles León, Fabiola Toledo i Alicia Orozco s’encarregaran de demostrar que a
partir dels cinquanta les dones no entren a l’ocàs de la seva vida ni molt menys, sinó tot el contrari, d’una
manera ben divertida mostraran la part més tendra i a la vegada més sibil·lina d’una dona forta i que ja
n’ha vist de tots colors, deixant clar que la menopausa té el seu costat divertit.

Gràcies a l’acord amb la Fundació Romea per a les Arts Escèniques,
podeu assistir amb els vostres col·laboradors, familiars i amics a les
representacions del Teatre Condal, del Teatre Romea i La Villarroel, amb
un preu exclusiu del 50% de descompte

Procediment: Cal fer reserva prèvia al tel. 93 317 06 86 o per correu electrònic:
nbergua@gestors.cat, amb una setmana d’antelació. Haureu de recollir les
entrades i fer el pagament directament a la taquilla del teatre fins a 15 min abans de l’inici de la
representació.

