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La Finestra
Butlletí informatiu de La Casa del Teatre NuNu
Número 18. Gener 2020. Sant Martí de Tous

Aquest mes comencem la gira de La lleugeresa 
i altres cançons. I evidentment, la comencem a 
Tous. Ja serà la quarta vegada que la fem a La 
Casa, però com que sempre hem omplert, ens 
ha semblat una manera meravellosa de tornar 
a reprendre la vida d’aquest espectacle tan 
especial per a nosaltres.

La primera vegada que la vam fer a Tous va ser 
just abans de la seva estrena a Girona, al festival 
Temporada Alta, dues prèvies que van estar 
ben plenes. Després la vam repetir abans de 
fer temporada a la Sala Beckett de Barcelona la 
primavera passada. Ara hi tornem per encarar la 
gira que ens portarà a diferents pobles i ciutats 
de Catalunya fins a la primavera.

La lleugeresa i altres cançons és un monòleg 
interpretat i cantat per l’Aida Oset, que van 
escriure en Víctor Borràs i l’Ivan Benet, aquest 
darrer també n’és el director. És un espectacle 
a mig camí entre el monòleg, el musical i el 
cabaret.
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“I també va dir:
hauries de
cantar més”

Tous en Família Enric Magoo
Amb el nou any torna també el Tous en família, el cicle 
d’espectacles per a tots els públics que organitza l’Ajuntament 
del nostre poble i amb el qual col·laborem en la programació. 

L’espectacle que veurem és L’inventor d’il·lusions, del mag 
Enric Magoo on descobrirem els secrets de la màgia amb 
molt d’humor, enginy i una original posada en escena. Amb 
ell coneixerem allò que mai ens han explicat, però... la màgia 
només la poden fer els mags i la validesa d’aquests nous trucs 
únicament podrà ser comprovada per un prestigiós mag...

L’Enric Magoo és un dels mags més prestigiosos del nostre 
país. Ha fet un treball molt intens d’investigació sobre l’ús de 
la màgia als escenaris a través del teatre i també ha organitzat 
programacions i festivals internacionals de màgia. Ara tenim 
la sort de tenir-lo a Tous, una oportunitat que, tan petits com 
grans, no us podeu deixar escapar.
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Una infermera ha hagut de deixar la feina: tancada a casa seva es mirarà al mirall i no es reconeixerà. 
Reconstruirà els fets en forma de monòleg interior. A través de les cançons alleugerirà la seva condició 
d’animal hipermodern. Un thriller musical. Què va passar el dia D a l’hora H?



Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS  / CAMIL INSTAL·LACIONS / JARDINERIA I 
VIVER  TRAVÉ / L’ATENEU DE TOUS

Amb la col·laboració de:

L’agenda - Gener

Venda d’entrades a www.entradium.com o reserva-la a:
teatrenu@teatrenu.com
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712. Sant Martí de Tous

La lleugeresa i altres cançons
Dissabte 11 gener
20h. La Casa del Teatre Nu.
Entrades 13€/11€ Descompte Amics CTN, 
gentGRANdeTous, Joves -25 

L’inventor d’il·lusions
Dissabte 18 gener
19h. El Casal
6€/5€ Descompte gentGRANdeTous, 
Amics CTN, famílies monoparentals/
nombroses

Veïns: Rosa Maria i Joan
De fet no viuen a tocar de La Casa, però són veïns del poble, i són pare i mare de la companyia. Bé, no de 
tota. O no del tot. Però són importants. I ara que en fem vint cal recordar d’on venim. I fa vint anys, potser 
com ara, si volies fer teatre millor tenir uns pares que et donessin suport. I ells, com els altres dels que som 
a la companyia, ens en van donar de suport. Tot. I els vint anys també són culpa seva. I quina sort. I moltes 
gràcies. En Joan i la Rosa Maria viuen al Serral. No es pot tenir tot. Però tenen bones vistes. Això sí. I quan 
fem una obra venen. Perquè el seu suport no el perdrem mai. O sigui que ja ho sabeu, si els veieu per Tous 
digueu-los que els heu vist a La Finestra i feliciteu-los també. Que ells sí que s’ho mereixen. I molt.

Vols rebre tota la informació de La Casa?
Si vols rebre tota la informació de la programació i altres 
activitats que fem a La Casa, afegeix-te a la llista de difusió de 
La Casa del Teatre Nu. És molt fàcil!

Envia’ns un Whatsapp 
al 677519625 i nosaltres 
t’afegirem a la llista de 
difusió.

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. Vine a La Casa i sol·licita la teva butlleta d’inscripció*.

*Quota individual: 20€/any :::: Quota familiar: 50€/any.

Vint anys. Poca cosa. Uns quants dies, però tots un rere 
l’altre com gent fent cua per comprar una entrada. Han 
passat vint anys en fila des que vam decidir fer del teatre 
la nostra feina. Perquè clar, havíem acabat una carrera 
i després d’acabar una carrera el que toca és posar-te a 
treballar. O això és el que ens van fer creure. I ens ho vam 
creure. O això és el que volien que féssim. I ho vam fer. 
Perquè fa vint anys, tenir vint anys volia dir que millor que 
t’anessis espavilant. I ara potser també. Però ara ja no en 
tenim vint. Ara en tenim vint de professió i vés a saber què 
toca ara.

En tot cas, fa vint anys havíem acabat una carrera i com  
que llavors els màsters no es portaven, va tocar posar-se 
a treballar. I volíem treballar fent el que ens agradava. I 
volíem treballar del que havíem après, que era el mateix. I 
per això vam pensar de fer un espectacle. L’home just. Una 
obra sobre un conte que ja havíem començat a treballar 
quan estudiàvem, així que ja teníem mitja feina feta i a 
nosaltres sempre ens ha agradat aprofitar la feina feta i 
escurar les sobres.

I així vam fer L’home just que va ser el primer de tots i per 
sort o per justícia ja va guanyar un premi. I després tampoc 
no n’hem guanyat gaires més. No tenim cap enfilall de 
premis. Però sí que tenim una colla d’espectacles. Més de 
vint. Així, en fila, un rere l’altre, com personetes obedients, 
com infants a punt d’entrar al teatre a veure un dels nostres 
espectacles. Com fan encara. Com ens agrada encara.

L’anècdota Vint anys


