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.

AMORS & HUMORS
Del 30 de maig al 18 de juny de 2017
TEATRE ROMEA

En el IV centenari de la seva mort, el Teatre Romea ret homenatge a William Shakespeare i
Miguel de Cervantes amb Amors & humors, un espectacle de nova creació basat en la vida i
l’obra d’aquests mestres. Teatre i recitals es combinen en aquesta obra, conduïda per Abel
Folk i Pep Planas, que comptarà amb música d’època interpretada en directe.
Ens agrada el teatre, ens agraden els concerts, ens agraden els recitals, ens agraden les
conferències (les bones). Farem un espectacle que beurà de tots aquests mons de
comunicació. Volem enfrontar, confrontar, comparar les literatures de dos dels més grans de
la història. A vegades estaran d’acord i a vegades no. Voldrem saber com parlaven de les coses
que ens interessen, com parlaven en aquell moment de les coses que ens interessen ara. Ho
amanirem amb músiques de l’època, tocades per grans instrumentistes: Felipe Sanchez,
vihuela i guitarres, Javier Aguirre, Viola de Gamba i Mikko Ikäheimo, llaüts.
Cantarem, actuarem, recitarem, conferenciarem sobre temes que ens apassionen amb les
paraules i les notes d’autors apassionants. Ho farem amb veu contemporània i amb orelles
contemporànies.
Ens capbussem en aquest projecte amb tot l’amor i, evidentment, amb tot l’humor.
Ho donarem tot per fer-vos feliços durant “Amors & humors” i també quan la recordeu.
Amb amors i amb humors la vida va molt més bé.




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

ELS TRES ANIVERSARIS
del 5 de maig a l'11 de juny de 2017
LA VILLARROEL

La Irina celebra el seu aniversari. Havia planejat una gran festa amb música, ball i molts
convidats. Però la Irina s'avorreix. Els pocs convidats que han vingut estan asseguts a
terra desganats i el seu germà Andrei ha vingut amb una nova parella, embarassada.
Les seves germanes tampoc contribueixen gaire a que s'estengui l'alegria: la Masha
està atrapada en un matrimoni sense amor i flirteja amb Georg, l'únic amic casat de
l’Andrei. L'Olga és l'única dels quatre que treballa i ha de finançar tota la família.
L'herència que van deixar els seus pares va ser malgastada fa temps i la casa familiar
està molt deteriorada.
La festa d'aniversari fracassa també els dos anys següents a causa d'un nou embaràs,
una aventura amorosa, intents de suïcidi, deutes, manca de feina i perspectives vitals. I
la solidaritat entre les tres germanes es posa a prova.
Els personatges de Kriecheldorf tenen una extrema capacitat analítica, i això els
submergeix encara més en el dolor de saber-se fracassats en el terreny personal i
social, i de veure reflectit el seu propi fracàs en el de l'altre. La decadència de la casa
dels germans representa així l'exteriorització d'aquest sentiment de ruïna i degradació.




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

