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Número 16. Octubre 2019. Sant Martí de Tous

Aquest mes, l’obra de teatre que farem a La 
Casa anirà a càrrec del grup d’adults de Tous. 
Tornarem a fer Antaviana, un espectacle que ja 
vam presentar a final de curs i que va tenir tan 
èxit que hem hagut de repetir. Abans de l’estiu 
vam fer dues funcions que van estar molt i molt 
plenes, molta gent es va quedar amb ganes de 
veure-la i ens va demanar que la tornéssim a 
fer. Ara, abans de començar els assajos del nou 
espectacle, la farem per darrera vegada per tots 
aquells que encara no l’han vista o, si cal, per als 
que vulguin repetir.

Antaviana és una obra que va estrenar Dagoll 
Dagom als anys 80, i que està basada en 
diferents contes de Pere Calders plens de la 
seva ironia i del seu realisme màgic. Són contes 
i històries que encara ens ressonen moltíssim 
i que connecten perfectament amb el públic 
d’avui en dia.

La darrera funció d’Antaviana serà el dia 19 a les 
20h i serà en taquilla inversa. Això vol dir que 
podreu pagar el que creieu que val, que ja us 
avancem que és molt.
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“Antaviana? Sí, sí, 
podria ser el nom 
d’un continent 
llunyà, una mica 
perdut i mal 
explorat...”

Potser molts de vosaltres us penseu que 
La Casa del Teatre Nu és on treballem els 
membres de la companyia... penseu que 
cada matí venim a la feina, que fitxem, que 
assagem i que allà a mitja tarda tornem cap 
a casa. Però no és així. Encara que tinguem 
una casa on fem tantes i tantes coses que ens 
agrada de compartir, la nostra segona oficina, 
el lloc on passem més hores és: la furgoneta. 
La nostra furgoneta vermella de sis rodes i sis 
places ens fa anar amunt i avall i fa un munt 
de quilòmetres. Porta, en cosa de tretze anys, 
més de 300.000 quilòmetres. O el que és el 
mateix, ha fet 25 voltes al món i està apunt 
d’arribar a la lluna. A la furgoneta s’hi dorm, 
s’hi xerra, s’hi diuen bestieses, s’hi pensen 
noves idees i, fins i tot, s’hi menja. Ens ho 
passem bé voltant. Però, evidentment, 
sempre tenim moltes ganes de tornar a La 
Casa.

Vint anys voltant: 
la furgoneta



L’agenda Octubre 2019

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

Antaviana
Dissabte 19. 20h. La Casa.
Taquilla inversa

Veïns: Família Ribaudí i Llenas
La família Ribaudí Llenas són els nostres nous flamants 
veïns. De fet, nosaltres creiem que han vingut a viure tan a 
prop perquè tot sovint són per La Casa. La Naís hi fa teatre 
i tots plegats venen gairebé sempre a veure les obres que 
hi fem. No sabem si s’hi estaran gaire, però si arriba el cas, 
potser ens podem plantejar de fer una entrada secreta 
o fins i tot d’obrir una finestra perquè puguin veure els 
assajos i els espectacles des del menjador de casa. Seria 
ben útil i estaríem distrets.

Aquest mes d’octubre, Els Amics de Tous faran un 
merescut homenatge al Festival de Llegendes. Creiem 
que és ben bonic que entre la gent del poble ens fem 
aquesta mena de reconeixements. Per sort tenim un poble 
culturalment molt ric i és fantàstic poder col·laborar 
plegats. El festival de Llegendes ha fet una gran feina, ja 
ho sabem, i a nosaltres ens fa molta il·lusió i també molt 
respecte entomar-ne la direcció a partir de l’any vinent, 
perquè els que ho han fet fins ara n’han sabut molt, i ja 
se sap que quan el llistó és alt, s’ha de saber saltar. Ho 
intentarem. De moment, benvinguts els homenatges i les 
celebracions. Felicitats per tots.

Estem d’obres, ja ho sabeu. I això passa 
cada dos anys més o menys. Primer van 
ser les reformes de La Casa, després les del 
carrer Prats, i ara les del carrer Carretera. 
Ja ens hi hem acostumat a viure entre 
ciment, runa, forats i màquines. De fet, són 
com de la família. Hi ha soroll, és veritat, i 
pols, també, fins i tot a vegades hi ha fang, 
no passa res, però tot acaba agradant, i al 
final, fins i tot ho enyores. Ara ens agrada 
imaginar com quedarà, la diferència que 
trobarem amb abans i podem anar assajant 
allò que es diu de “quin descans” quan ha 
passat. I segur que serà a fi de bé. I amb 
unes voreres noves, i un terra més arreglat, 
venir a La Casa serà encara més fàcil. La 
gent que s’hi arribi i les escoles que ens 
vinguin a veure ho agrairan. Segur.

Les obres

Homenatge al FesLleCat

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
MASDEU / CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS  / 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.


