
Un espectacle de:

“Si jo hagués 
sabut que era 
tan bo el pa amb 
nous, encara 
seria Senyora 
de Tous”
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Adaptació teatral de la llegenda més coneguda del nostre poble. 
Aquest espectacle va servir per inaugurar La Casa del Teatre Nu i, llevat 
de comptades excepcions, sempre es representa al nostre espai, ja que 
n’aprofita la seva arquitectura com a escenografia. Un espectacle que 
acosta el teatre al territori i a la seva gent.
Sinopsi: Aquesta llegenda ens explica la història de Beatriu de Vilanova, senyora del Castell  de Tous, que va viure des de la seva infantesa 
envoltada de luxe i atencions. Les seves riqueses, però, no van durar per sempre.

Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs
Intèrpret: Francesc Mas
Escenografia i màscares: Teatre Nu i Color de Llop
Il·luminació: Víctor Borràs
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Edat: +6 Espectacle de Sala Escoles: Cicle Mitjà, Superior i ESO



Video

https://vimeo.com/272553380
https://vimeo.com/272553380


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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