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El coronel no tiene quien le
escriba
Información: 05 maig 2021 al 30 maig 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos:

UNA HISTÒRIA D’AMOR I ESPERANÇA EN UN MÓN MISERABLE
Adaptació teatral de l’obra de Gabriel García Marquez, dirigida per Carlos
Saura i interpretada per Imanol Arias i Cristina de Inza.
El vell coronel i la seva dona viuen en la misèria, esperant la carta del govern en la qual li
comuniquin la concessió de la pensió promesa pels seus serveis durant la guerra.
Però aquesta carta mai arriba i mentrestant la vella parella malviu en la pobresa
alimentant a un gall de baralla, que és la seva única esperança de supervivència. A mesura
que avança el temps i la carta segueix sense arribar, hauran d’enfrontar-se a un dilema:
alimentar al gall o alimentar-se ells. La cobdícia del poble, la usura dels suposats amics, la
fatalitat i estupidesa de la guerra, es barregen amb la solitud del vell coronel vençut per la
vida però al qual encara li queden dos tresors: l’amor de la seva dona i la dignitat.
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La tragèdia del vell coronel és el reflex de la injustícia en el món. La seva capacitat de
resistència davant les adversitats que li presenta el destí és infinita, guiat per una rebel·lia
tan sòlida com la seva esperança i la seva fe en l’ésser humà.

El Teatre Poliorama és un ESPAI SEGUR. Consulta el seu Protocol de prevenció de la
Covid-19.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones De 10 a 24 pax.

+ de 25 pax

Zona 1 (de dimecres a dijous)

25€

-20%

-25%

Zona 2 (de dimecres a dijous)

21€

-20%

-25%

Zona 3 (de dimecres a dijous)

15€

-20%

-25%

Zona 1 ( de divendres a diumenge)

30€

-20%

-25%

Zona 2 ( de divendres a
diumenge)

26€

-20%

-25%

Zona 3 ( de divendres a
diumenge)

20€

-20%

-25%
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones De 10 a 24 pax.

+ de 25 pax

Reservar grup
* 1€ de despeses de gestió.
* Pagament 15 dies abans de la
funció.
* 1 invitació per un grup de 10
pax. + 1 invitació extra cada 20
entrades de pagament
addicionals.
Reservar grup

Dl

Dt

Dc

20:00h

HORARIS

Dj

20:00h

Dv

20:00h

Ds

Dg

17:00h

18:30h

20:00h

Durada
85 min.
Durada
85 min.
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