
La Finestra
Fem 20 
anys!

Butlletí informatiu de la Casa del Teatre NuNu
Número 15. Setembre 2019. Sant Martí de Tous

Comencem una nova temporada, i ho fem 
contents perquè enguany celebrem vint 
anys de feina, vint anys de professió, vint 
anys de Teatre Nu. Mantenir una empresa 
durant vint anys avui en dia té el seu mèrit 
i per això ho volem celebrar i explicar. Han 
estat uns primers vint anys apassionants, 
plens de teatre, d’espectacles, 
d’experiències i d’aprenentatge.

Des de fa gairebé cinc anys, aquest projecte 
ha tingut un eix central: La Casa, aquest 
edifici de Tous, des del qual mirem de 
viure, explicar i exportar el que fem. I ho 
fem contents de ser els vostres veïns i de 
compartir-ho.

Aquests dies estem acabant 
d’organitzar els grups dels 
tallers de teatre de La Casa 
del Teatre Nu. Les classes 
començaran el mes d’octubre. 
Aquest any hi ha grups a partir 
de quart de primària fins adults. 
Hi ha alguns dels tallers que ja 
estan plens, però si sou dels 
que sempre aneu a última hora 
i teniu ganes de fer teatre, 
feu-nos-ho saber i veurem què 
podem fer.

Qui és aquesta parella extravagant formada per Alba Rubió 
i Modesto Lai? Són músics? Són actors? Doncs els Ual·la 
són una mica de cada, perquè els seus muntatges són una 
mena de concert que no ho acaba de ser del tot.... I és que, 
sí, les cançons són la base d’un muntatge durant el qual els 
escoltareu tocar la guitarra, cantar, fer sorolls de tota mena 
amb la boca, sobre la taula on s’asseuen o amb objectes 
diversos: des de pilotes de plàstic a un got, passant per una 
humil bossa... No són cançons convencionals, però sempre 
són divertidíssimes i sorprenents. Ells les acompanyen del 
teatre, la tercera pota sobre la que caminen a més de l’humor 
i la música, perquè entre cançó i cançó pot passar qualsevol 
cosa... o gairebé... Si no us voleu perdre la proposta irreverent 
i trencadora dels Ual·la, veniu a La Casa el proper dissabte 28, 
com sempre a les 20h. Reserveu aviat l’entrada o volaran!
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“Hay una persona 
rara, aparenta ser 
normal, pero si te 
fijas bien… es un 
poquito rara”

Acompanya a un avi
Aquesta temporada tenim una novetat. Volem que tothom 
pugui venir al teatre, que no hi hagi cap impediment físic per 
venir a gaudir de les obres que es programen al nostre poble. 
Per això, si coneixeu algun avi o àvia, alguna persona gran de 
Tous, que tingui ganes de venir a veure algun dels espectacles, 
però que necessita ajuda, feu-nos-ho saber. Organitzarem un 
equip de voluntaris per poder acompanyar qui ho necessiti. 
Junts, gaudirem de les activitats i en acabar el tornarem a 
acompanyar a casa. Si algú que coneixeu o vosaltres mateixos 
voleu venir i us aniria bé aquest acompanyament, ja ho sabeu. 
Que ningú es quedi a casa si vol venir al teatre.



L’agenda Setembre 2019

¡Play!
Dissabte 28. 20h. La Casa.
Preu: 12€/10€. Amics TN, Joves -25, 
gentGRANdeTous

Reserva les teves entrades:
teatrenu@teatrenu.com
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712. Sant Martí de Tous

En Patufet (i els seus pares)
Dissabte 21. 17h i 19h. La Casa.
Preu: 6€/5€ Amics TN, gentGRANdeTous, 
famílies nombroses/monoparentals

Veïns: el Gerard
Viu a Manresa, però es passa mitja vida a Tous. És aquest 
noi que treballa al Teatre Nu i que veieu arribar ben 
aviat cada matí. Es diu Gerard i de moment es resisteix a 
instal·lar-se al nostre poble. Però tot arribarà. El Gerard 
ara fa un parell d’anys que treballa a La Casa. I de fet és 
l’encarregat, entre moltes altres coses, de dissenyar la 
revista que esteu llegint i fer que tot encaixi. Segur que li 
fa molta gràcia estar veient la seva foto.

Aquest proper mes d’octubre, estrenarem a Fira 
Mediterrània el nostre darrer espectacle: En Patufet (i els 
seus pares). Abans, però, ens encantaria compartir-lo amb 
la gent de Tous. Per això farem una sessió especial del 
Tous en família a La Casa del Teatre Nu. En dues funcions, 
a les 17h i a les 19h, us presentarem aquesta versió del 
nostre conte popular. Una versió plena de cançons, 
explicada des del punt de vista dels pares d’un nen que 
no creix. Nosaltres ens ho hem passat molt bé fent-lo. 
Esperem que us agradi.

El setembre comença el curs. Torna la 
normalitat. I això també vol dir que a La 
Casa tornen les escoles. Aquest curs estem 
batent tots els rècords d’inscripcions, 
n’estem molt contents. Seran molts 
els infants i joves que vindran a Tous a 
compartir amb nosaltres la seva creativitat. 
Veuran algun dels nostres espectacles i 
faran diferents activitats que els permetran 
conèixer com treballa una companyia de 
teatre com la nostra.

Escoles a la Casa

Tous en Família
En Patufet (i els seus pares)

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:

Vols rebre tota la 
informació de La Casa?

Envia’ns un Whatsapp al 
677519625 i t’afegirem a 
la llista de difusió de La 
Casa del Teatre Nu i rebràs 
tota la informació de la 
programació i altres activitats 
que fem a la Casa.

Vols ser amic/a de La Casa?
Gaudeix de descomptes en totes les activitats i 
programació de La Casa i del Tous en Família 
i altres avantatges. Viu una experiència plena 
de cultura i forma part del nostre projecte. 
Fes-te’n amic, tu sol o en família. Quota 
individual: 20€/any. Quota familiar: 50€/any.
Vine a La Casa i sol·licita la teva butlleta 
d’inscripció.


