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Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 

espectacle, al 

 
Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a les institucions catalanes
pública immaculada, un destacat jutge s’enfronta als fantasmes que li turmenten secretament la 
consciència. A les acaballes de la seva trajectòria
assumides amenacen amb fer trontollar l’edifici sencer del seu llegat.
 
Guillem Clua debuta a la Sala Gran amb una obra sobre les transformacions que d
darreres dècades han alterat alguns imaginaris morals sobre els quals s’havien estructurat territoris 
importants de la identitat catalana

Manel Barceló. Alejandro Bordanove

Sahun, Anna Ycobalzeta i Katrin Vankova

 

Preu per persona, viatge + entrada a platea:   
Pagament al fer l’inscripció 
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Dissabte, 
Dia 14 Març 2020

  

  

 

JUSTÍCIA 
  
TNC 
 
Hora de sortida:  16.45

  

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al TNC. Entrades garantides a la platea

 

Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a les institucions catalanes
, un destacat jutge s’enfronta als fantasmes que li turmenten secretament la 

A les acaballes de la seva trajectòria, els dolors familiars heretats i les dobles morals 
assumides amenacen amb fer trontollar l’edifici sencer del seu llegat. 

Guillem Clua debuta a la Sala Gran amb una obra sobre les transformacions que d
darreres dècades han alterat alguns imaginaris morals sobre els quals s’havien estructurat territoris 
importants de la identitat catalana. 

Fitxa artística 

Autoria 

Guillem Clua 

Direcció 

Josep Maria Mestres 

Amb 

Alejandro Bordanove, Marc Bosch, Roger Coma, Vicky Peña, Pere Ponce, Josep Maria Pou, Anna 

Sahun, Anna Ycobalzeta i Katrin Vankova 

 
 
 

Preu per persona, viatge + entrada a platea:   45€ 
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades 

FER FRANS, S.A. 
                                                              L’Agència de Viatges 

 

  www.ferfrans.com 

58947557 Grup A - Títol GC419 

2020 

16.45 hrs. 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
Entrades garantides a la platea 

Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a les institucions catalanes, amb una vida 
, un destacat jutge s’enfronta als fantasmes que li turmenten secretament la 

, els dolors familiars heretats i les dobles morals 

Guillem Clua debuta a la Sala Gran amb una obra sobre les transformacions que durant les 
darreres dècades han alterat alguns imaginaris morals sobre els quals s’havien estructurat territoris 

, Pere Ponce, Josep Maria Pou, Anna 


