
ET CONVIDEM A VEURE

Si hi ha algú que mereix ser considerat espanyol, 
aquest és Max Aub. Va ser espanyol per voluntat 
pròpia, per una decisió constant mantinguda en 
les circumstàncies més adverses. Nascut a París al 
1903, de pare alemany i mare francesa, Max Aub 
arriba a Espanya el 1914 i surt d’ella el 1939 per a 
un exili que duraria la resta de la seva vida.

Tota l’experiència viscuda per Max Aub en els 
anys centrals de la seva vida, els de la Guerra Ci-
vil espanyola, els va traslladar a l’immens corpus 
narratiu que va anomenar El laberinto mágico. El 
composen sis novel·les i el conjunt,  sobrepassa 
la mera crònica històrica per convertir-se en un 
emocionant document sobre la condició huma-
na, és un dels cicles narratius més importants 
del segle XX i sens dubte el millor dels dedicats 
a la Guerra Civil.

10 € per a les funcions del 27 i 28 d’octubre - Zona Platea
18 € per les funcions del 26 i 29 d’octubre - Zona Platea
15% de descompte per a la resta de funcions
Entra a empreses.promentrada.com Usuari: dir Contrasenya: dir2011
També pots trucar al 93 309 70 04 (Dl/Dv de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i Ds de 9 a 15 h)

DESCOMPTES
ESPECIALS PER

ALS CLIENTS DiR

Teatre Romea · Carrer de l’Hospital, 51 · www.teatreromea.com dir.cat

Disposem de 190 invitacions dobles que es repartiran entre tots els membres 
del Club Prestige fins a exhaurir existències a partir del 18 d’octubre a les 10.30 h
Reserves a través de l’apartat de Gestions Online - MyDiR del web www.dir.cat. Accionistes i Obligacionistes 
DiR tindran també l’opció de reservar trucant al número de telèfon 93 293 26 60. Per a les reserves cal tenir 

preparat el DNI del membre Prestige. Només es poden fer les reserves pels canals indicats.
No s’acceptaran les reserves fetes per correu electrònic.

CLUB PRESTIGE

EL LABERINTO MÁGICO


