
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Mar i Cel” tarda de teatre  

 
Benvolgut soci/a 
Ens plau dirigir-nos novament a vosaltres per invitar-vos a una tarda de teatre a 
Barcelona; serà el dissabte 22 de novembre  per anar a veure el musical “Mar 
i Cel”  que, per celebrar el seu 40è aniversari la companyia Dagoll Dagom torna a 
posar en escena, amb artistes renovats i nous efectes audiovisuals de gran 
creativitat, recordem que l’obra transcorre en alta mar.  
 
“Mar i Cel”  és una tragèdia romàntica entre la cristiana Blanca i el corsari morisc 
Said, està escrita en vers per l’autor canari Àngel Guimerà (1888). L’obra està 
ambientada en un vaixell pirata del segle XVII i narra el xoc del món cristià amb 
l’islàmic en l’època de Felip II, quan va expulsar els moriscos d’Espanya. 
 
La nostra intenció és sortir de Girona a les 4 de la tarda, l’autobús ens deixarà 
davant del Teatre Victòria on, a 2/4 de 6 començarà l’obra de teatre; que consta de 
dues parts amb un descans de 30 minuts. En acabar l’autobús ens recollirà a la 
porta del teatre per enfilar la tornada cap a Girona on pensem arribar entorn de les 9 
del vespre. 
 
 
 
Resumint........... Tarda de teatre “Mar i Cel”  a Barcelona. 
Dia ...................  Dissabte 22 de novembre 
Hora..................  A les 4 de la tarda des de l’Estació d’Autobusos. 
Inici de l’obra......2/4 de 6 de la tarda 
Preu socis.......... 50 €. (no socis 55 €) 
Apuntar-se ........ Despatx de Gicor tel: 972 22 14 69, de 5 a 7 de la tarda 
Fins.................... El dimecres 5 de novembre 
Ingressar............ Al compte de la Caixa: 2100 8133 10 0200027357 
Nota important:  Havent abonat les entrades per endavant, cas de no poder assistir-
hi, Gicor no podrà fer devolucions. Mòbil de Gicor 618 610 260 
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