
La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu
Número 13. Maig 2019. Sant Martí de Tous

A principis de mes va venir la Mònica Torra. Va 
presentar el seu nou espectacle Memoràndum. Un 
recull de tres contes sobre la memòria, sobre el poder 
dels records i sobre la influència que exerceixen sobre 
nosaltres. 

Ens hauria agradat poder-ne parlar, com sempre, abans 
de que passés, però se’ns ha tirat el temps a sobre. I en 
el fons, potser millor, perquè la Mònica ho va omplir 
tot. No va quedar ni una entrada. Imagineu, amb la 
influència que té aquesta publicació, que a sobre us 
hagués arribat a casa amb temps. No hi hauríem cabut 
i segurament s’hagués produït algun desordre al carrer 
Prats. Per sort, res d’això no va passar. 

L’espectacle va estar ple, del tot, però ningú no va 
quedar-ne fora, sempre fem un raconet, i tot va 
funcionar molt bé. Al final vam poder fer el col·loqui 
que fem sempre. I va ser molt enriquidor, perquè cada 
vegada hi ha més gent que hi participa, perquè vam 
poder aprofundir en l’espectacle i perquè a la Mònica li 
va anar molt bé d’intercanviar comentaris ja que el seu 
espectacle està acabat d’estrenar i encara hi vol fer algun 
petit canvi. 

Tot un plaer.
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“Què cal 
recordar?
Hi ha algú que ho 
pugui decidir?”

La Lluna d’en Joan és l’espectacle més antic 
que tenim en funcionament. Aquest any 
ha fet 12 anys que el vam estrenar. I, des 
de la seva estrena, l’hem fet més de 300 
vegades. És un espectacle que adapta al 
teatre el conte de la Carme Solé Vendrell, 
i ens encanta veure que, passats els anys, 
continua emocionant als infants d’avui, 
i també als d’ahir, als que ja han crescut. 
Aquest mes de maig, la tornarem a fer a La 
Casa, on ja l’hem fet a vegades per a famílies, 
a vegades per a escoles. I complementarem 
l’obra amb diferents tallers sobre el món dels 
titelles per a tota la família. És una activitat 
amb aforament limitat, i si voleu venir, us 
haureu d’afanyar a reservar. No badeu.
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“La Lluna és 
com un fanal,
tot ho il·lumina
al seu pas.”

Tard
Aquesta vegada anem tard. Us fem 
arribar La Finestra amb el mes que ja 
està arribant a la meitat. Però és que no 
tenim un consell de redacció que treballi 
de nit per mirar de tenir la publicació a 
punt pel primer de cada mes. Nosaltres 
escrivim la finestra esgarrapant 
moments. I per sort, aquest mes passat 
ha sigut tan intens que quan hem pogut 
mirar el calendari, ja érem a maig. En tot 
cas encara queden coses, i com que hi ha 
gent que fa col·lecció, doncs no podíem 
faltar.



L’agenda maig 2019

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

Memoràndum
Amb Mònica Torra i Txema Riera
Dissabte 4. 20h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa, 
gentGRANdeTous, Joves -25

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).

Antaviana
Taller d’adults de La Casa
Dissabte 25. 19h i Diumenge 26. 17h. La Casa
Taquilla inversa

La Lluna d’en Joan
Espectacle + Taller de titelles
Dissabte 18. 17h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa, 
gentGRANdeTous, Joves -25

La Montse és de les veïnes que tenim més a prop, 
viu a vint metres de La Casa. Però és que a més, hi 
treballa. Ja la deveu tenir vista, és aquella noia que 
fa Kàtia i tantes altres coses. Encara no l’havíem 
fet sortir a La Finestra per allò de la vergonya, 
però ara li ha tocat. Nosaltres la coneixem des de 
petita i que ara visqui a Tous i sigui de casa, doncs 
ens fa tan feliços que no podem fer altra cosa que 
parlar-ne.

Amb la col·laboració de:

Veïns: La Montse

Antaviana
Taller de Teatre d’adults
Com bé sabeu, a La Casa del Teatre Nu oferim diferents 
tallers de teatre per a totes les edats. I des de l’any 
passat també tenim un grup d’adults. És un grup 
molt entusiasta, que gaudeix de fer teatre, de crear i 
d’improvisar. Improvisar els agrada moltíssim. Però 
també se saben aprendre i treballar un text. I això és el 
que hem fet aquesta vegada. 

Hem assajat i estrenarem Antaviana, la conegudíssima 
obra que Dagoll Dagom va estrenar fa una colla d’anys 
a partir de l’obra de Pere Calders. El procés ha sigut 
fantàstic i n’hem fet la nostra pròpia versió. 

De Pere Calders, nosaltres fa anys que vam estrenar el 
seu conte Raspall, una obra que encara anem fent per 
Catalunya. Ara ens fa molta il·lusió poder presentar a 
La Casa una obra d’aquest autor interpretada per la 
gent de Tous. 

Us animem a venir-la a veure el cap de setmana de 
les eleccions. Farem dues funcions, una dissabte a les 
20h i una altra diumenge a les 17h, així serà una bona 
manera de passar els nervis d’abans del recompte, si 
no us ha tocat ser a cap mesa electoral.

L’entrada serà en forma de taquilla inversa que ve  a 
ser com passar al platet al final de l’espectacle. Ja ho 
vam fer a l’obra que vam fer per Nadal i va ser un bon 
sistema, així que repetim. 

Ja ho sabeu, si voleu, veniu a veure Antaviana, segur 
que hi teniu coneguts.


