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Xavier Mercadé i Raül Tortosa són els protagonistes de la proposta teatral "El
brindis".

La companyia La Gàrgola representarà dissabte a l’Ateneu l’obra
de teatre "El brindis"

Dimarts 12 de novembre de 2019
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2019

Els actors Xavier Mercadé i Raül Tortosa representaran dissabte, 16 de novembre,
dues funcions de l’espectacle teatral El brindis a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu.

La proposta, dirigida per la desapareguda Cristina Cervià, és la primera obra de la
companyia La Gàrgola Produccions Teatrals SC i també el text de debut del
dramaturg gironí Frank Bayer. L’argument tracta sobre dos amics íntims que vuit
anys després de trencar la seva amistat es reuneixen a casa d’un d’ells. L’Ernest està
a poques hores de convertir-se en l’alcalde més jove de la seva ciutat, mentre que en
Mateu, que és pintor, està tancat al seu estudi intentant trobar un nou llenguatge
pictòric que el faci sortir de l’oblit professional. La trobada és un pretext per reviure
la felicitat d’un passat comú, però remourà un secret compartit que els ha dut a una
història de rancúnia on res no és el que sembla i on cada brindis amaga un engany
sense perdó. 

L’espectacle, que es representarà a les 18 h i a les 20.30 hores, té una durada
aproximada de 60 minuts. Val a dir que les entrades per a la segona sessió ja estan
exhaurides. Podeu comprar entrades per a la sessió de les 18 hores al web
www.auditoricastellar.cat. Per a més informació sobre El brindis i sobre els preus de
les entrades, podeu consultar el web de l’Auditori i també el web municipal,
www.castellarvalles.cat.
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