
Un espectacle de:

K
àt

ia

“... i sempre em 
poso un cistell 
al cap perquè és 
la millor manera 
de recollir totes 
les idees”



Kàtia ens parla de voler saber, de la necessitat de trobar els nostres orígens, 
de la voluntat de recordar i entendre d’on venim. És la història d’una mare i 
una filla, que emprenen un viatge per mirar de respondre les preguntes que 
es planteja la petita. Aquest espectacle parla de l’adopció, dels interrogants 
que desperta, dels neguits que motiva, i ho fa a través d’una història plena 
de joc i aventura a la recerca d’un objecte ben quotidià: una foto.

Sinopsi: La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida que viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que 
busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels.
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Vídeo

https://vimeo.com/272411929
https://vimeo.com/374372399


Som un col·lectiu de professionals de l’art 
escènic que produïm i fem girar les nostres 
pròpies creacions. En vint anys de trajectòria, 
hem creat dinou muntatges amb els quals hem 
realitzat més de dues mil funcions. Creiem en el 
teatre com un art comunitari, en què la suma de 
talents individuals fa créixer cada nou projecte.

Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la 
comarca de l’Anoia, des d’on exportem arreu els 
nostres projectes. L’espai on treballem, 
La Casa del Teatre Nu, és un local obert 
al públic i als professionals on es poden 
desenvolupar propostes que busquen una 
infraestuctura per poder-se dur a terme. Acull 
projectes des de la idea, fins a la seva estrena i 
exhibició.

Actualment tenim en cartell més d’una desena 
d’espectacles.

La Companyia
del Teatre Nu

http://www.teatrenu.com/la-casa-del-teatre-nu/
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