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 enviant un correu electrònic:
squintana@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.

Accedir al web del teatre




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

SÓCRATES, JUICIO Y MUERTE DE UN CIUDADANO
Del 10 de març al 23 d'abril de 2017
TEATRE ROMEA

A més de ser un dels pensadors més coneguts de l'antiga Atenes i mestre de Plató,
Sòcrates és considerat el pare del pensament occidental. Ell, un savi que no va voler
escriure els seus pensaments perquè trobava que tothom havia de desenvolupar els
seus propis, va ser l'autor d'aquella irònica expressió amb què la Humanitat reconeix
avui la seva ignorància: Només sé que no sé res. Sòcrates serà jutjat i condemnat pels
seus conciutadans després d'haver denunciat la corrupció a Atenes i d'haver advertit
contra el paper supersticiós i manipulador de la religió oficial. Acusat de menystenir els
déus i corrompre la joventut, es va negar a fugir, com li proposaven els seus deixebles,
quan va ser condemnat a ingerir una copa de cicuta. I la seva mort es va convertir en
una de les més famoses de la història.
Espectacle en castellà.




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

HOMES, LA CÓMEDIA MUSICAL
Fins al 27 d’abril de 2017
TEATRE CONDAL

El Teatre Condal estrena Homes, la comèdia musical, un muntatge de nova creació i
autoria catalana signat per un tàndem prodigiós: Carol López i Sergi Belbel; i que
s’inspira en el fenomen teatral Homes! de T de Teatre (1994).
Una comèdia musical fresca i actual amb música original de Marc Parrot,
protagonitzada per cinc actrius excepcionals amb grans dots còmiques: Anna
Barrachina, Agnès Busquets, Mireia Portas, Alba Florejachs i Glòria Sirvent.
El muntatge apel·la directament el públic i, mitjançant un text àcid i cançons originals
interpretades en directe, el fa reflexionar sobre què suposa ser un home i una dona
avui en dia, i si els dos sexes estan condemnats a no entendre’s.




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

