
Un espectacle de:

“Desitgeu que 
visitem vostra 
bonica contrada? 
Doncs escriviu-
nos un mail o feu-
nos una trucada”
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El Teatre Arrossegat de Catalunya és una companyia que mou el seu 
escenari pel món, per representar a places i carrers les històries més 
conegudes i estimades del repertori universal. L’escenari del Teatre 
Arrossegat es desplega davant dels ulls del públic per oferir un teatre 
popular, que s’inspira en l’art i l’ofici dels còmics ambulants. Una proposta 
plena de joc, popularitat i complicitat amb el públic. Pregunteu pel nostre 
ampli repertori.
Sinopsi: Senyores i senyors,  nens i nenes, us presentem el Teatre Arrossegat de Catalunya, el nostre teatre desplegable, el nostre teatre 
multifuncional, el nostre teatre de repertori universal. Després d’anys de treball i esforç disposem d’un ampli ventall de comèdies, drames i 
tragèdies per a ser representades sobre aquest escenari que arrosseguem arreu del món.

Textos i direcció: Víctor Borràs
Intèrprets: Francesc Mas, Montse Pelfort i Elisabet Vallès 
Escenografia: Plancton Escena – Joan Pena
Vestuari: Nídia Tusal
Tria del repertori musical: Joan Eudald Castelltort
Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas

Edat:  tots els públcis Espectacle de carrer Escoles: Educació Primària i Secundària



Video

https://vimeo.com/271153231
https://vimeo.com/271153231


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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08712 Sant Martí de Tous
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teatrenu@teatrenu.com
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