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EL RACÔ DEL CLUB REGIÔ7
Pàgines  d’informacié setmanal

Els serveis de  Club

Te 1693 0  ria « P retè ri t pe riecte »
El  proper  dia 13 de novembre

es  representarà  al teatre  Con-
servatori  de  Manresa  l’obra
«Pretèrit  perfecte»,  un  text on
ginal  de  l’escniptona  Mercedes
Abad.  «Pnetènit perfecte»,  que
s’emmarca  en  la  campanya
municipal  de  teatre  Telô  93, es
representarà  en una  ùnica sessiô
a  2/4 d’il  de la nit.

Tots  els socis de! Club Regiô7
que  ho desitgin  poden  obtenir
les  seves entrades  anticipades
per  a aquesta  obra  a partir  de
demà,  dilluns,  a les oficines  de!
Club.  Per  adquirir-!es  amb  el
descompte  del  Club Regiô7  cal
presentar  el  carnet  de  soci.
També  es  poden  reservar  tru
cant  al  telèfon  877  32  23,  en
horari  d’oficina.

«Pretèrit  perfecte»  és un text
que  es va encarregar  a  Merce
des  Abad,  e! tfto! de! qua! coin
cideix  amb e! nom de  la compa
nyia  de  teatre  que  l’està  nepre
sentant  des  de!  mes  d’octubre
de  l’any passat. La companyia  és
formada  per  les  joves  actrius
cata!anes  Pepa  Plana  i Imma

Bracons  j  pel  director  Jordi
Llop.  Imma Bracons  i Pepa  Pla
na  han participat  anteriorment,
entre  d’a!tres,  en  els muntatges
«Ste!!a»,  dinigit  per  Jaume
Melendres,  «Biff,  Buff,  Baff» j
«No  hay tren»,  sota  la direccié
de  Mercè Saumeil.

L’obra  que  es veurà  al  Con-
servatoni  narra  la histènia  de  la
Susanna,  una  noia  que  ha  estat
seleccionada  entre  els «privile
giats»  que  han  guanyat  la vida
eterna  amb  l’adveniment  de  la
fi  del  môn.  Perô  en  el nou  mén
els  humans  tindran  comp!eta
ment  prohibit  mantenir  cap
tipus  de  relaciô  sexual.  La
Susanna,  que  fins  ara  ha  tingut
una  vida  totalment  boja,  fa tot
el  que  pot  perquè  la facin  fora
com  sigui  d’aquest  flou  mdii.
Humor,  ironia  j erotisme  sén
els  ingredients  bàsics  d’una
recepta  explosiva  on  con
f!ueixen  diversos  Ilenguatges
teatrals:  el de l’actor  cèmic  tra
dicional,  e! de! «clown»  j e! de
vanietats.

Li expliquem com ho ha de fer perquè
la  subscripciô a Regiô7 li surti gratis.

En  fer  la subscripciâ  a Regiô7,  automàticament  entra  a  formar  part  del  Club  Regiô7.
Li  iliurarem  la  Guia de  Serveis i, presentant  el carnet  de  soci  subscriptor  en  tots  els serveis

que  el  Club  li ofereix,  gaudirà  d’importants  descomptes  en  actes  culturals,  esportius  i  en  altres  serveis

com  per  exemple  teatres,  restaurants,  hotels,  esports  d’aventura,  automociô...

I  a  més  a  més,  l’obsequiem  amb  un  15 % de  descompte  en  fer  la subscripci6.
Segur  que  amb  la suma  d’aquests  descomptes  obtindrà  la  quota  anual  de  Regiô7 gratuïta.

Comprovi-ho

Imma  Bracons i Pepa  P!ana en un moment de la representaciô  de «Pretèrit  perfecte»


