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Després de molts intents, per fi arriba a La Casa l’Andrés 
Cavallín amb el seu espectacle Anguilas. Des de fa molts 
mesos hem intentat trobar un forat perquè pogués 
venir a fer aquest monòleg que no us podeu perdre. 
Darrerament La Casa s’ha omplert a cada espectacle. 
Aquest mes, ho hem de tornar a fer.

L’actor argentí, integrant i col·laborador habitual de la 
prestigiosa companyia Comediants, ens presenta aquesta 
història personal, íntima i autobiogràfica.

Anguilas són les peripècies d’un immigrant, que des de la 
seva infància a Rio de la Plata, fins a l’actualitat en terres 
catalanes, ha acumulat una infinitat d’experiències. 
L’obra és una grotesca, emotiva i divertida comèdia, 
sobre la memòria i la identitat.

A l’obra, diferents relats ens guien pels records dels 
primers immigrants europeus treballant a la Pampa, per 
un viatge absurd a Itàlia a la recerca de les seves arrels, o 
per la crua realitat de la crisi personal i col·lectiva en la 
nostra Europa espantada.

A
ng

ui
las

14
 m

ar
ç —

 2
0

.0
0

h

 “Y eran mentiras, 
tan dulces, tan 
bonitas, que 
daba ganas de 
creérselas.” 

Aquest mes de març farem el darrer espectacle de 
la temporada del Tous en Família que organitza 
l’ajuntament. Aquesta vegada vindrà La Baldufa, una 
altra companyia que fa més de vint anys que gira i gira. 
L’espectacle que ens faran serà Safari, una aventura 
protagonitzada per dos personatges molt especials, en 
Pinyot i en Carbassot.

Plegats ens expliquen el conflicte que s’han trobat a 
la sabana, on s’han desplaçat després d’haver rebut la 
notícia que els advertia de la misteriosa desaparició 
del lleó. En la seva tasca d’investigació interpel·len 
la girafa, el mico, l’elefant, el cocodril… i en plena 
aventura, topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que 
no sap rugir. Amb la ferma voluntat de resoldre el cas i 
donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors de La 
Baldufa miren d’esbrinar quins són els motius d’aquesta 
preocupació. Per què el cocodril s’entesta a ultratjar 
el lleó, que no sap rugir? Per què la resta d’animals 
també s’entossudeix en fer-li la guitza? Què caldrà fer 
perquè el rei de la sabana s’envalenteixi? Un espectacle 
bonic i divertit en què es juga amb una escenografia 
que es desdobla per a aconseguir un espai atractiu que 
reflecteix tot l’ecosistema de la sabana.

Tous en família | Safari
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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

Safari
Cia. La Baldufa
Dissabte 7 març
19h. El Casal
6€/5€ Descompte gentGRANdeTous, Amics 
CTN, famílies monoparentals/nombroses, 
Fulard Movi de Tous

Anguilas
Andrés Cavallín
Dissabte 14 març
20h. La Casa del Teatre Nu.
Entrades 13€/11€ Descompte Amics CTN, 

Veïns - En Pere
En Pere, a part de ser el nostre veí, és el nostre còmplice i una mica el nostre referent. Ell porta el cinema 
del poble qui sap des de fa quants anys. I ho fa amb perseverança, amb tenacitat i sempre amb molta 
qualitat. A part, sempre que s’ha de fer un espectacle al Casal, en Pere ens ajuda amb tot el que cal, que ja 
se sap que darrere de qualsevol acte hi ha moltes feines que no es veuen.

I sí. Que Tous tingui la programació de cinema que té només es pot entendre si darrere hi ha un idealista i 
un apassionat del cinema com ell. La seva visió segur que ha ajudat molt a que nosaltres ens animéssim a 
tirar endavant el projecte de La Casa i omplir Tous de teatre. La cultura sempre suma i el nostre poble ho 
exemplifica. Esperem que per molts anys el nostre poble continuï tenint un programa de cinema que es 
coneix moltíssim a la comarca i que porta gent d’arreu.

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.

Moltes gràcies!
Darrerament hem omplert a cada proposta. El febrer ha 
sigut tot un èxit i aquest humil text no vol ser sinó un senzill 
gest d’agraïment. El mes passat semblava molt agosarat 
encadenar propostes cada cap de setmana. A primer cop 
d’ull podia semblar una bogeria, en un poble com el nostre, 
creure que hi hauria lloc per a quatre propostes de caire tan 
diferent. Però i tant si n’hi va haver.

A La Casa vam exhaurir totes les localitats i les llistes 
d’espera a vegades comencen a semblar, mal ens està el 
dir-ho, les de la Seguretat Social. I al Casal, estem al límit del 
ple. A veure si aquest mes l’aconseguim. Tot i que si l’èxit 
ens desborda haurem de començar a pensar solucions per 
encabir les riuades de  gent que volen venir a Tous a veure 
teatre. Però segur que en sortirem.

Primer les Sommeliers, després La Tal, més tard les Escenes 
dins La Casa i finalment l’estrena de La Tresquera. Totes 
les propostes van comptar amb la vostra meravellosa 
complicitat.

Aquest èxit és gràcies a tots i totes les que confieu i veniu. 
Sincerament, per a nosaltres és emocionant i per això ens 
sembla bonic i necessari fer servir aquest mitjà per fer-vos 
arribar les gràcies més sinceres. Això sí, us demanem que 
seguiu confiant i, si pot ser, feu el projecte encara més gran. 
Dient-ho i explicant-ho arreu. Així, entre tots, encara ho 
farem més bonic. Ens veiem, de nou, al teatre.


