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Obrim persianes a La Casa del Teatre Nu
El Teatre Nu comença un nou curs carregat d’il·lusió, de diversió, i
sobretot, de molt teatre! Aquesta temporada seguirem anant per tot
el país amb els nostres espectacles. Durant l’octubre, els més petits
podran gaudir de Maure el dinosaure al Teatre Mercè Rodoreda de Sant
Joan Despí, així com d’En Patufet (i els seus pares), a La Sala de Sant
Salvador de Guardiola, i al Patronat Parroquial d’Esparreguera. Però
aquests no són els únics espectacles que hi haurà en gira pel territori.
Aquesta temporada també podreu recuperar obres com La lluna d’en
Joan, Kàtia, i el Teatre Arrossegat de Catalunya, i descobrir-ne dues de
noves: Manera de parlar, amb la Nerea Mendia, i La maleta, amb en
Joan Valentí. A La Casa també us rebrem amb els braços ben oberts, ja
que hi seguirem programant activitats culturals per a tots els públics i
gustos. Hi haurà un munt de propostes com obres de teatre, concerts,
presentacions de llibres, i molt més! I recordeu que si us feu Amics del
Teatre Nu tindreu descompte en les activitats!
A més, La Casa també continuarà sent un espai de benvinguda per a
les escoles i els artistes que vulguin venir. A les primeres, s’hi ofereix
un ampli ventall d’activitats, des de la visualització d’un espectacle a
la realització de tallers de teatre, experimentació amb el cos, etc. I als
segons, als artistes, se’ls ofereix l’estada en residència a La Casa, per tal
que puguin desenvolupar les seves creacions de manera lliure. Hi esteu
tots convidats a venir!

A Tous... fem teatre!
Una altra de les activitats que reprenem aquesta
temporada són les classes de teatre. Fa anys
que al nostre equip la formació és una de les
nostres línies de treball, és per això que creiem
interessant i necessari acostar el teatre a tothom.

“divertir-se és la millor
manera d’aprendre”

A Tous oferim classes per a nens i nenes de 4t
a 6è de primària els divendres de 17:30h a 19h,
així com als joves que estan cursant l’ESO i el
batxillerat, que venen els divendres de 19h a
20:30h. Mai és tard per apuntar-se a teatre, així
que els adults també hi tenen cabuda, els dimarts
de 20h a 21:30h.
Tens curiositat per veure i experimentar el
teatre des de dins? Creus que hi ha un actor o
actriu dins teu? No t’ho pensis més i apunta’t
a les nostres classes: diversió i aprenentatge
assegurats! Encara queden places, truca’ns o
envia’ns un mail.

Apunta’t-hi!

L’agenda - Octubre
La dona del tercer segona.
Div. 29 i Diss. 30 - 20:00h // Dg. 31 - 18:00h
Preu: 14€/12€ Amics del Teatre Nu,
GentGran de Tous, Joves -25.
Venda d’entrades: www.entradium.com
o reserva-la a: teatrenu@teatrenu.com
La Casa del Teatre Nu /677519625 /938050863
C/ dels Prats, 14. 08712 Sant Martí de Tous

Teatre i salut mental:
La dona del tercer segona

Òmnium Cultural: Teatre Nu,
Premi Compromís 2020
Part de la bona energia amb què iniciem aquesta
temporada es deu al reconeixement que ha
rebut el Teatre Nu per part d’Òmnium Cultural
Anoia. El setembre la companyia va recollir el
Premi Compromís Cultural 2020, després que
l’any passat el covid-19 no permetés reunir-nos
al teatre per celebrar l’acte.
Estem molt contents que es reconegui la feina i
es valori la necessitat de fer teatre i de potenciar
la cultura. Perquè, repetint les paraules que vam
dir al recollir el premi, “el teatre és presència,
proximitat, companyia; el teatre és tantes i
tantes coses que s’han posat en risc els darrers
mesos... potser aviat direm els darrers anys. I
malgrat tot hem seguit endavant. La gent del
teatre hem buscat maneres de vèncer la por,
sempre respectant la seguretat. I no ens hem
resignat a creure que res tornarà a ser com
abans”. Agraïm a Òmnium Cultural pel seu
compromís amb la cultura del país, i també a
vosaltres, touencs i touenques, per haver portat
el Teatre Nu fins aquí (i esperem que arribi
encara més lluny!). Sense el vostre recolzament
la nostra feina no tindria sentit.
Moltes gràcies!

Després de l’estrena al juliol al Festival Grec i de quatre
setmanes de setembre a la Sala Atrium amb totes les
entrades exhaurides, comença la seva gira pel país.
Els dies 29, 30 i 31 d’octubre s’estrenarà a La Casa del
Teatre Nu, escenari on va fer residència, i que va veure
créixer l’obra entre assaig i assaig durant la temporada
passada. L’obra està escrita per Víctor Borràs i dirigida
per l’Ivan Benet, tàndem que ja va treballar plegat amb
La lleugeresa i altres cançons.
La intèrpret d’aquest monòleg és l’actriu Àurea
Márquez, coneguda per la seva llarga trajectòria, i a qui
recentment podem veure a la sèrie de sobretaula Com
si fos ahir, entre altres projectes. La dona del tercer
segona és una veïna de cinquanta anys, carnissera de
professió, que viu amb el seu fill, que té una malaltia
mental. La Raquel –aquest és el seu nom– decideix
explicar-se davant de la seva comunitat de veïns. Els
ha de demanar un favor incòmode, difícil de concedir.
Un retrat de l’estigma que encara arrosseguen les
persones amb trastorns mentals i una manera també
de qüestionar el funcionament del sistema. Si voleu
escoltar la seva història, afanyeu-vos a agafar entrada!

Veïns: Josep Puig
En Josep diu que es jubila. Aviat.
Encara no se sap exactament quan.
Prefereix no concretar. Potser, és
que li sap greu. Com a nosaltres.
Se’ns farà estrany no veure’l passar
cada dia amunt i avall i sempre
amb un somriure. Esperem que a
Tous hi segueixi venint per saludar
els veïns que hem gaudit tant de
la seva feina i amabilitat. Moltes
gràcies per tot Josep! I molta sort!
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