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Aquest mes d’abril, podrem gaudir de la companyia 
de teatre i circ La Industrial Teatrera. En Jaume i la 
Mamen porten des del 2002 creant espectacles junts, 
i ja us avancem que són molt bons!

El dia 10 vindran a l’Ateneu a presentar-nos 
‘Herència’, el seu nou espectacle en clau de Clown 
que ens convida a reflexionar sobre el món que 
ens han deixat i el que volem deixar nosaltres. 
Dos personatges llençats a les escombraries que 
s’acostumen a viure-hi; escombraries que ho són 
i altres que no però que creiem que ho són… i de 
sobte, tot canvia i l’amor més inesperat fa que ens 
parem un moment a reflexionar i vulguem canviar 
el futur dels que vindran. Una obra pensada des 
de la transformació sostenible, en un moment com 
l’actual en què cal actuar. Tot fet des de la tendresa i 
la diversió. I vosaltres, quina herència voleu deixar? 
Us hi esperem!

LÓNG
Dissabte 24 d’abril — 19h

“veure el procés de creació 
d’un espectacle”

La setmana de Sant Jordi, dins el Tous en Família, 
també hi trobarem una proposta una mica 
diferent de les habituals. I és que la companyia 
Kernel Dance Theatre, fundada per Junyi Sun, 
vindrà a Tous a mostrar-nos el procés de creació 
del seu espectacle ‘Lóng’. La companyia, que 
mescla la dansa, el teatre i les arts marcials, farà 
residència a La Casa i podrem assistir i participar 
de dos escalfaments els dies 20 i 22 a l’Ateneu. 

Dissabte 24, podrem veure un tros de l’obra 
d’uns 20 minuts. ‘Lóng’ parla de les diferències 
subjacents a diverses cultures (especialment el 
binomi oriental/occidental) però sobretot de les 
potencials semblances. La relació entre tradició 
i construcció d’identitat, i entre l’estereotip 
i l’estigma, són els temes que es pretenen 
transmetre. Tot a partir d’un eix conceptual i 
de moviment: el Drac. 

És una oportunitat interessant per al públic, 
perquè quasi sempre veiem el resultat i mai el 
procés de creació d’un espectacle. I també per 
a la companyia, que s’enriquirà de les nostres 
reaccions i els serviran per seguir creant. Una 
experiència molt recomanable!

Herència, Tous en Família!



L’agenda - Abril

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / CAMIL INSTAL·LACIONS

Taller de Lettering
Diss 17. De 16h a 18h i 18:30h a 20:30h. La Casa 
Preu: de 8-18 anys 20€/18€, Adults 25€/23€ 
Amics de la Casa del Teatre NU

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

Seguint amb els projectes que neixen a Tous, i com que aquest any podrem tornar a celebrar Sant Jordi, què 
millor que la presentació d’un llibre per aquesta Finestra d’abril. El dijous 22, l’Elisa Vidal vindrà a La Casa a 
parlar-nos del seu segon i tercer volum de ‘Tous i les seves masies’, que formen part de la sèrie ‘Les Masies’ i 
són una continuació del primer volum que va presentar el 2019 i que pretén fer-nos descobrir la gran riquesa 
que tenim al municipi: les masies. 

L’Elisa es defineix com una historiadora autodidacta; és autora d’altres llibres de recerca i fa molt temps que 
vetlla per la recuperació de la memòria històrica de Tous. De fet, ara ja està preparant el quart i darrer volum 
d’aquesta sèrie. Tenim una petita gran joia al poble... no us la perdeu!

Amb la col·laboració de:

Veïns: Elisa Vidal

Taller de lettering
amb Laia Voto
Ha arribat l’hora de posar-nos més creatius que mai! 
El dissabte 17 la Laia Voto vindrà a La Casa a ensenyar-
nos com és l’art de dibuixar lletres. Sí, sí, ho heu llegit 
bé!

La Laia és una apassionada del disseny gràfic i té un 
do especial per crear lletres de tots els colors, estils 
i formes possibles. Al seu taller de lettering podreu 
aprendre com ho fa i, sobretot, descobrir i deixar-
vos portar per la vostra pròpia creativitat. A més, per 
garantir una seguretat total, es faran dues sessions 
amb grups reduïts de 6 persones cadascuna. Afanyeu-
vos a reservar, doncs, si no us voleu perdre aquesta 
oportunitat!

Pel material no heu de patir, està tot inclòs amb la 
inscripció… I si voleu comprovar vosaltres mateixos 
l’art de la Laia, la trobareu a instagram pel nom    
de @maduiixa, on la segueixen ja més de 2.000 
persones… una autèntica influencer de les lletres!

Herència. De la Industrial Teatrera
Dissabte 10. 19h. Ateneu de Tous
Preu: 5€/6€

Tous i les seves masies: Elisa Vidal 
Dijous 22. 20:30h. Presentació del llibre. La Casa
Gratuït (cal reserva prèvia)

Lóng: Work in progress
Dissabte 24. 19h. Plaça Manuel Girona
Taquilla inversa (aforament limitat)
Dimarts 20 i dimecres 21. 10h. Ateneu de Tous
Escalfaments oberts amb la companyia


