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30 març —20.00h

“I també va
dir: hauries de
cantar més”

La lleugeresa
i altres cançons

Número 11. Març 2019. Sant Martí de Tous
Aquest mes de març, torna a La Casa del Teatre Nu, La
lleugeresa i altres cançons, la darrera producció de la
companyia, que vam estrenar al festival Temporada
Alta i que a finals d’abril arribarà a la Sala Beckett de
Barcelona.
Aquesta obra ja la vam fer el mes d’octubre, just
abans de l’estrena. Com que va anar tan bé i hi
ha gent que no va poder venir perquè aleshores
encara feia calor i la gent anava a la platja, doncs hi
tornarem. Pot ser que a finals de març ja en torni a
fer de calor, però en tot cas, no podreu dir que no
heu tingut oportunitats.
La lleugeresa i altres cançons és un monòleg d’una
infermera, un personatge sovint silenciat que ens
explica la història que l’ha fet deixar la feina. Un
thriller musical fet de textos i cançons que ens
convida a conèixer i a compartir amb la protagonista
què va passar el dia D a l’hora H.

L’obra l’han escrita en Víctor Borràs i l’Ivan Benet, que també la dirigeix, i està interpretada per l’Aida Oset
que, entre nosaltres, i com diuen les àvies de Tous, fa un paperàs. No us la deixeu perdre, de debò. Si veniu
la podreu recomanar a tots els vostres amics, familiars i coneguts de ciutat i rodalies. Si no la veniu a veure,
doncs la podeu recomanar igual, no quedareu malament i a nosaltres ens ajudareu a omplir el teatre.

Tous en família Les Supertietes
Pel Tous en Família d’aquest mes s’ha programat Les
Supertietes, una obra de la companyia Les Bianchis
basada en el llibre Contes infantils contra tot pronòstic de
l’Empar Moliner, un llibre que parteix de la quotidianitat:
els protagonistes no són princeses enamorades ni llops
dolents, sinó objectes com un llençol, uns mitjons, un
semàfor…
L’obra explica la història de la Queralt, una investigadora
peculiar, que serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix
temps l’entristeix perquè creu que no ho sabrà fer. Per això
sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda,
una empresària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de
futbol, que són tietes des de fa molt de temps. La Queralt
descobrirà amb els contes, la màgia i les seves amigues
com ser una SUPERTIETA.
Voleu veure si se’n surt?

L’agenda Març 2019
Les Supertietes

Dissabte 9. 19h. La Casa.
Preu: 6€/5€ gentGRANdeTous, Amics La
Casa, famílies nombroses/monoparentals

La lleugeresa i altres
cançons
Dissabte 30. 20h. La Casa.
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa i
gentGRANdeTous

Reserva les teves entrades:
teatrenu@teatrenu.com
La Casa del Teatre Nu
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712
Sant Martí de Tous (Barcelona).

Anem de gira
A part de la feina que fem a La Casa, el Teatre Nu ens
passem el dia voltant. Tenim una colla d’espectacles
girant amunt i avall i aquest mes ens tocarà fer uns
quants equilibris. A vegades les dates s’ajunten i
hem de mirar d’arribar a tot arreu. A banda dels
espectacles que presentem arreu de Catalunya,
aquest mes la primavera ens trobarà, uns a Les Illes,
uns altres a Madrid.
A Mallorca hi farem Kàtia, un espectacle que vam
estrenar ja fa més d’un any amb la companyia Ka
Teatre. Aquesta funció està anant molt bé arreu i a La
Mostra d’Igualada va guanyar el premi Xarxa Alcover.
Gràcies a això i a que l’espectacle funciona la mar de
bé, ara corre arreu dels Països Catalans.
A part de a Les Illes, també serem a Teatralia, un
festival internacional que es fa a la Comunitat de
Madrid. Hi presentarem la versió en castellà de Maure
el dinosaure, un espectacle que porta més de duescentes funcions i que ja hem fet, a part d’en català, en
euskera.
Ja us enviarem una postal.

Veïns: La Cristina i el Sergi
La Cristina i el Sergi han vingut a viure davant de
La Casa. Abans no vivien gaire lluny, potser dos
o tres carrers enllà, però ara és que ens podem
saludar des de la finestra. Tots dos participen
dels tallers de teatre que fem a Tous. La Cristina
ve dimarts i, tot i que no havia fet mai teatre, ja
es comporta com una veterana. Per Nadal vam
estrenar una obra i a final de curs en farem una
altra. I el Sergi, el Sergi és cosa fina. Ja fa tres
anys que participa dels tallers, i cada divendres
el tenim amb nosaltres treballant amb energia
amb tots els seus companys. Com que ell és un
expert, quan cal ajuda la mare. I clar, com que
no tenen excusa, sempre són puntuals.

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
MASDEU / CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / FESTIVAL DE LLEGENDES DE
CATALUNYA - FESLLECAT- / CAMIL INSTAL·LACIONS / JARDINERIA I VIVER TRAVÉ
Amb la col·laboració de:

