DIMECRES dia 18 d’ABRIL 2012
Anem al Teatre Nacional de Catalunya a veure “Rei i Senyor”, i Sopar al
Restaurant del TNC amb Pep Cruz

Foto TNC

Josep Pous i Pagès (Figueres, 1873 - Barcelona,
1952) va ser un entramuntanat de finals del segle
XIX. Activista cultural i polític, novel·lista i
intel·lectual compromès amb el seu temps... ara
torna a ser actualitat: fa cent anys de la publicació
de la seva novel·la La vida i la mort de Jordi
Fraginals (1912) i amb aquest motiu el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) recupera Rei i
senyor, una obra que es va estrenar al Teatre
Romea l'any 1918.

La proposta d’abril dels Entramuntanats serà per això una sortida al teatre i després de veure
Rei i senyor anirem a sopar, al restaurant del mateix Teatre Nacional de Catalunya.
Comptarem amb la presència de l'actor Pep Cruz, que a l'obra de Pous i Pagès interpreta en
Cebrià, un pastor. Pep Cruz és un veritable home de teatre i segurament alguns el recordareu
també pel seu paper del terratinent Montràs a la sèrie de TV3 Vent del Pla.
Rei i senyor és el drama d'una filla obligada a
casar-se amb qui ella no estima en l'acabament
d'un món basat en lleis d'autoritarisme secular i
la necessitat de la revolta individual. Andreu
Reixac és un terratinent acostumat a manar,
però topa amb la seva filla Remei, quan ell
l'obliga a trencar el prometatge amb el seu
enamorat. Amb dramatúrgia de Pere Riera, és
una de les grans apostes de la temporada del
Teatre Nacional de Catalunya, que compta amb
els actors Lluís Soler, Quimet Pla, Carles
Romero, Roser Camí, Sara Espígul, Borja
Espinosa, Pep Cruz, Aina Ripoll i Miquel Bonet.
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DATA: Dimecres 18 d’abril, a les 20.00h TEATRE, i a les 22,15h SOPAR (tipus CÒCTEL)
LLOC: Teatre Nacional de Catalunya TNC, SALA PETITA. Pl. de les Arts,1 Bcn. METRO Linia 1 (Glòries o
Marina)
PREUS: Preu Soci Teatre: 17€ i Preu Soci Sopar:19€;

Preu No-Soci Teatre 17€ i Preu No-Soci Sopar: 21€

Qui pugui venir només a una de les dues activitats, també pot fer-ho.
ATENCIÓ!!!! Per motius de gestió amb el TNC hem de fer el pagament per endavant. Per això és
imprescindible que qui vulgui assistir-hi efectuï la transferència de les activitats abans del dia 27 de març al
compte corrent següent:
2100 0013 75 0200800852 de La Caixa, indicant el nom de la persona o persones i si s’apunten a TOT, o només
TEATRE o només SOPAR

Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)
ABANS DE TRUCAR PER CONFIRMAR CAL QUE S’HAGI FET L’INGRÉS AL COMPTE QUE TENIU DALT

