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Jornada de portes obertes:
Les residències artístiques de La Casa del Teatre Nu
Dissabte 20 de novembre: save the date! Com ja sabeu,
des de fa uns mesos alguns artistes o companyies venen a
crear o dur a terme les seves pròpies creacions. El que va
començar sent una cosa puntual ara s’ha convertit en un
projecte i us el volem presentar com cal, convidant-vos a
les portes obertes de les residències de La Casa del Teatre
Nu. Perquè l’acollida dels professionals no tan sols la fem
nosaltres, sinó que la gent de Tous hi teniu un paper molt
important i especial.
En definitiva, si les companyies se senten a gust quan
venen és en gran part també gràcies a vosaltres. Així
doncs, el dissabte 20, farem una visita guiada que
acabarà en un pica-pica al terrat dels pisos. Aquesta
activitat forma part de la Jornada de portes obertes de
centres de creació de la Xarxaprod. Només cal que ens
digueu a quin torn us va millor venir (16h, 17h, 18h o 19h),
fent-nos un WhatsApp o un mail. Us hi esperem!

Quan va esclatar la pandèmia el març de 2020,
el primer bolo que vam haver d’anul·lar va
ser un que portàvem molt de temps esperant:
el de l’Andrés Cavallín amb el seu espectacle
‘Anguilas’. Després de més d’un any, l’oportunitat
es presenta ara, el 27 de novembre.

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

L’actor argentí, integrant i col·laborador habitual
de la prestigiosa companyia Comediants, ens
presenta aquesta història personal, íntima i
autobiogràfica, les peripècies d’una persona
migrada, 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, que a
partir de diferents relats ens guia 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. No us la perdeu!

Anguilas
27 novembre - 20h

L’agenda - Novembre
Portes obertes: Residència Teatre Nu

Dss. 20 - Sessions: 16h, 17h, 18h, 19h. Cal reserva
prèvia. A la Casa. Gratuït.

Anguilas

Dss. 27 - 20h. A la Casa // 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

La dona del tercer segona
segueix girant
Les escoles ens visiten
Una de les coses que més ens agrada és rebre
visites. Aquest mes en tindrem diverses, és
per això que us les volem compartir aquí, i us
animem, professors, professores o persones
de l’àmbit educatiu que pugueu estar llegint
aquestes línies, a venir amb el vostre alumnat
a veure’ns. Gaudirem plegats del teatre de
prop. Aquest novembre, ens visitarà l’escola
Sant Gregori de Barcelona i l’escola Cérvola
Blanca de Tous, que treballaran l’amistat
amb ‘Maure el dinosaure’. També vindran els
alumnes de l’institut Joan Mercader d’Igualada
i els de l’escola La Renaixença de Manresa,
que treballaran la memòria històrica i els drets
humans amb ‘La maleta’. Ho passarem genial!

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre van ser molt especials.
Vam estrenar ‘La dona del tercer segona’ a La Casa
del Teatre Nu, que és el lloc on va començar tot: on en
Víctor Borràs va crear la idea i on, de la mà de l’Ivan
Benet i l’Àurea Márquez, l’obra va anar creixent fins a
veure-la acabada.
Volem aprofitar aquesta Finestra per agrair-vos a
tothom qui va venir i que va voler compartir l’estona
amb nosaltres, així com al Jaume Descarrega per
venir a xerrar una estona al col·loqui post-funció de
divendres.
A totes les persones que us vau quedar sense entrada
(es van exhaurir tots els dies!), us recordem que ‘La
dona del tercer segona’ segueix girant pel país, i us
esperem a algun dels altres bolos. Aquest mes serem
a Banyoles (26 nov), Artés (27 nov) i Sant Sadurní
d’Anoia (28 nov). Hi vindreu?

Veïns: Agnès Font Ribas és Artemeia
Aquest estiu, l’Agnès Font va deixar Piera per venir a viure a Tous. A La
Casa del Teatre Nu ja havíem tingut l’oportunitat de conèixer-la, quan
va venir uns mesos abans a fer uns tallers sobre la gestió emocional
durant el cicle menstrual. L’Agnès és educadora social i el 2018 va
desenvolupar el seu projecte, Artemeia, amb el qual vol trencar els
estigmes al voltant de la menstruació, a més d’apropar-nos alternatives
sostenibles menstruals. Us convidem a acostar-vos al seu nou espai,
al carrer Major, per conèixer-la millor i saber quin tipus d’activitats fa
(club de lectura, tallers…). Benvinguda, Agnès!
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