
Un espectacle de:

“She’s a woman, 
She’s a Hero, 
She’s the One!”
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Mrs. Brownie és un espectacle musical, un homenatge a la música negra 
americana, que compta amb la veu i la interpretació de l’actriu i cantant 
Laura Guiteras,  i amb l’humor i el virtuosisme del pianista i actor Abel 
Boquera. Una proposta plena d’humor, tendresa i diversió que ha voltat 
moltíssim i que fa gaudir a joves i adults amb l’entusiasme i la música d’una 
diva del funk, el soul, el blues, el jazz...i la xocolata.
Sinopsi: Mrs. Brownie ens presenta la història d’una diva de la música negra americana que es troba al final de la seva vida. Acompanyada 
del seu únic amic, un entrenyable pianista, i d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie viurà els seus darrers dies entre el record i la nostàlgia que li 
encomanen les cançons que la van portar a l’èxit més esclatant. A mig camí entre la vida i la mort, passant constantment del somni a la realitat 
Mrs. Brownie mira amb tendresa i humor la humanitat d’algú que, després de ser considerat un mite, ha d’afrontar el seu final com qualsevol 
altra persona.

Idea original: Laura Guiteras
Direcció  i dramatúrgia: Víctor Borràs
Actriu i cantant: Laura Guiteras
Actor i pianista: Abel Boquera
Titelles: Martí Doy
Música original: Laura Guiteras i Abel Boquera
Il·luminació: Paula Crespo
Producció: Maria Hervàs i  Gerard Palomas

Edat: joves i adults Espectacle de sala i carrer Instituts: ESO i Batxillerat



Video

https://vimeo.com/271152517
https://vimeo.com/271152517


Som un col·lectiu de professionals de l’art 
escènic que creem i fem girar les nostres 
pròpies creacions. Creiem en el teatre com 
un art comunitari, en què la suma de talents 
individuals fa créixer cada nou projecte, mirant 
sempre d’aprendre i sorprendre’ns. 

Som de Sant Martí de Tous, un petit poble de la 
comarca de l’Anoia, des d’on mirem d’exportar 
arreu el nostre projecte. L’espai on treballem, 
La Casa del Teatre Nu, és un local obert al 
públic i als professionals per acollir inquietuds, 
idees, projectes i múltiples sensibilitats.  

Des de l’any 2000 que fem aquesta feina. 
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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