
La Finestra
Butlletí informatiu de La Casa del Teatre NuNu
Número 19. Febrer 2020. Sant Martí de Tous

El mes de febrer ve prou carregat d’activitats a La Casa. 
Darrerament han anat tan bé les propostes que hi hem fet, 
que ens estem animant. Començarem el primer dia del 
mes amb un concert de les Sommeliers, un grup format 
per cinc noies (Rocio Seligrat, veu, Mireia Bartrolí, violí, 
Teresa Nogueron, clarinet, Marta Pons, violoncel i Maricel 
Pons, piano). Formades a les millors escoles professionals 
del país, combinen una base instrumental clàssica amb 
una personal i elegant veu amb tocs de jazz i de pop. 
Els seus temes i les seves versions són absolutament 
magnètics. Nosaltres les vam conèixer gairebé per 
casualitat i estem molt contents que hagin volgut venir a 
La Casa. De debò. Un luxe que no us podeu deixar perdre. 
Una sort poder-les veure i escoltar de tan a prop. No badeu 
i reserveu de seguida. So
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 “Sommeliers, 
un nom preciós 
que va de vi, però 
sobretot de cuidar 
un món: el de la 
música.” 
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“Fins i tot en un 
lloc estrany pot 
sortir la nostra 
veritat, només cal 
deixar-se anar.”

Aquest mes tenim la sort de veure l’estrena i el 
naixement d’una nova companyia formada per 
gent de Tous. L’Helena Fernández i la Mònica Torra 
ens presenten La Tresquera, un text que mostra la 
intimitat de dues germanes que es troben passats els 
anys i ens permet veure i sentir quin camí han triat 
ambdues per sobreviure i tirar endavant. Escrit per 
l’Helena, el text parteix d’una història real i mostra 
un treball fet amb dedicació i amor, dirigit per en 
Francesc Mas. Per poder muntar aquesta obra, La 
Mònica i l’Helena han decidit formar la companyia 
La Remeiera, una proposta que pretén mostrar 
temàtiques poc visibilitzades alhora que ofereix 
passeres al públic, eines que permetin guarir ferides, 
sense oblidar que el dolor, amb humor, és menys 
dolorós. Molta sort i bona estrena. Les acompanyeu?

A part de tot, el nombrós grup d’adults dels Tallers 
de La Casa del Teatre Nu oferirem una mostra del 
treball que hem fet des que va començar el curs. 
Farem un recorregut pels diferents racons de La 
Casa, que omplirem de teatre, paraules i conflicte. 
Monòlegs i petits diàlegs que ens aproparan una 
manera diferent de veure teatre i de conèixer el 
nostre espai. Hi haurà escenes al vestíbul, al teatre, 
a l’escala, al taller, a les golfes i al carrer, si no 
plou. Ja sabeu que les actrius i els actors de Tous 
són molt bons. Veniu a comprovar-ho de nou. Com 
sempre que fem aquestes coses l’entrada serà amb 
taquilla inversa. Aquesta vegada, destinarem els 
diners que recollim a l’Associació Catalunya contra 
el càncer. 

Escenes dins La Casa



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 - Febrer

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

Sommeliers
Dissabte 1 febrer
20h. La Casa del Teatre Nu.
Entrades 13€/11€ Descompte Amics CTN, 
gentGRANdeTous, Joves -25 

Italino Grand Hotel
Dissabte 8 febrer
19h. El Casal
6€/5€ Descompte gentGRANdeTous, Amics CTN, 
famílies monoparentals/nombroses

Taller d’adults
Diumenge 16 febrer
17h i 19h. La Casa del Teatre Nu.
Taquilla Inversa

La Tresquera
Dissabte 22 febrer
20h. La Casa del Teatre Nu.
Entrades 13€/11€ Descompte Amics CTN, 
gentGRANdeTous, Joves -25

Veïns - La Maria i en Josep

Amb la Maria i en Josep som tan veïns que compartim illa 
de cases. Queden al carrer de darrera i tot sovint els fem 
una mica la guitza amb la furgoneta perquè tots no passem. 
Però mai ens fan cap mala cara. Al contrari, s’esperen i tot. 
Gràcies. I a més, tot sovint vénen a teatre, que ho tenen a 
prop, això sí. I a més la Maria és una de les Veus de Tous i 
ha fet concerts a La Casa i participa arreu. I la Valentina, 
la seva néta, ve a fer teatre cada divendres al taller de 
noies i nois. I ho fa des que era petita, que porta l’art a les 
venes. Abans que acabi el curs la veureu, de nou, sobre 
l’escenari. La Maria i en Josep segur que la vindran a veure 
i l’aplaudiran ben fort, com fan totes les àvies i tots els avis, 
siguin de Tous o no.

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.

La Tal ja va venir a Tous a fer el seu espectacle de carrer 
The Incredible Box. Aquesta vegada ens oferiran Italino 
Grand Hotel, una obra molt divertida i per a totes les edats 
en què el Jordi Madaleno ens ofereix un recital del que és 
un pallasso amb ofici, rigor i professionalitat. Una meravella 
d’interpretació que va funcionar molt i molt bé a la Mostra 
d’Igualada i que ara arriba al Tous en Família per omplir 
l’escenari del Casal amb la seva espectacular escenografia 
i la platea amb els riures que desperta l’espectacle. Una 
oportunitat per riure i gaudir tan grans com petits.

Tous en família - Italino Grand Hotel


