
La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu
Número 30. Gener 2022. Sant Martí de Tous

El primer Tous en Família de l’any l’enceta els dies 
15 i el 16 la Maria Andrés amb ‘Fràgil’. Es tracta d’un 
espectacle de clown gestual i físic, que combina aquest 
gènere amb nous llenguatges com la poesia. A partir 
d’una caixa de cartró, ens endinsarà en un viatge boig i 
divertidíssim a través de les emocions, la incomunicació 
i les absurditats humanes. 

Maria Andrés, que des de València es va anar obrint 
camí en el món del clown i acomula una llarga 
experiència arreu d’Espanya, parla a ‘Fràgil’ de l’espera, 
de l’amor, de les expectatives i, en definitiva, de caure i 
aixecar-se però, passi el que passi, seguir jugant, seguir 
somiant i, sobretot, seguir sent capaços de riure’ns de 
nosaltres mateixos. No podem començar l’any de millor 
manera… hi veniu?

Lorca Ja sabeu que el covid-19 no ens ho està posant 
gens fàcil… fa menys d’un mes que l’actor Joel 
Minguet havia de venir a La Casa, i aquell mateix 
dia vam haver de suspendre la funció perquè el 
test d’antígens havia marcat doble ratlleta. Però 
teníem tantes ganes de veure’l, i ell de venir a 
Tous, que hem aconseguit reprogramar l’obra… i 
no només un dia, sinó dos! 

Els dies 21 i 22, podrem gaudir de ‘Lorca’, 
un espectacle que transita pels primers anys 
literaris de la vida de Federico García Lorca, a 
través de la música i la paraula, i amb l’amistat 
d’ell i Salvador Dalí com a punt de partida. 
Minguet, conegut per la seva trajectòria al 
teatre, la ràdio, la televisió, musica poemes com 
Madrigal, Chopo muerto, Tarde i molts d’altres. 
No us ho perdeu!

Ara sí: Joel Minguet 
presenta ‘Lorca’

Començem el 2022, bona entrada d’any a tothom!

“Un viatge boig i 
divertidíssim”

Fràgil
de Maria Andrés

Arranquem l’any amb una programació fantàstica i, sobretot, molt diversa, per tal que tothom, de totes les 
edats i gustos, pugueu venir a La Casa del Teatre Nu a gaudir de les arts escèniques! Aquest 2022, podreu 
veure cada mes dos espectacles familiars, dins el cicle Tous en Família, i un per a adults. 

A més, el Teatre Nu seguim fent gira pel país amb els nostres 
espectacles, així que si no és a Tous… a algun altre lloc ens 
veurem! Esperem que tingueu un bon any!

“Dramatitzat i musicat 
per Joel Minguet”
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L’agenda  gener

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

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

Manera de parlar
Dissabte 29 · 19h  // Diumenge 30 · 18h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals,
Amics de La Casa, gentGRANdeTous

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

Fràgil
Dissabte 15 · 19h  // Diumenge 16 · 12h. La Casa. 
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals, 
Amics de La Casa, gentGRANdeTous

Lorca
Divendres 21 i Dissabte 22 · 20h. La Casa. 
Preu: 14€/12€ Amics de La Casa, Joves -25, 
gentGRANdeTous

La Pepita és una de 
les nostres veïnes 
més properes i 
sense dubte la que 

Amb la col·laboració de:

Veïna: 
La Pepita

Manera de parlar, amb Nerea Mendia
Quines ganes que teníem de poder-vos presentar, per 
fi, ‘Manera de parlar’ a La Casa! La vam pre-estrenar 
al Festival de Llegendes de l’estiu passat, però ara ha 
arribat l’hora de la veritat... Els dies 29 i 30, dins el 
Tous en Família, podreu gaudir d’aquesta proposta de 
la Nerea, producció de Teatre Nu, que enllaça el món 
de les llegendes i l’euskera amb Catalunya. 

A partir del significat d’euskera, que vol dir manera 
de parlar, l’actriu ens explica quines paraules utilitza 
ella per explicar històries i entendre el món, i les 
compara amb les que ha anat aprenent des que 
va arribar a casa nostra. Un autèntic homenatge a 
les tradicions, la família i la terra que no us podeu 
perdre. Us hi esperem!

Un 2022 de residències
Com sabeu, fa uns mesos vam engegar el nostre 
projecte de residències artístiques, per tal que els 
artistes puguin venir a Tous a fer una estada i idear, 
desenvolupar o acabar els seus propis projectes, 
així com oferir-los al públic. Ja tenim totes les 
propostes que ens han fet arribar escollides! Aquest 
gener, rebrem la primera resident oficial de les 
convocatòries: la Maria Andrés. No us estranyeu si us 
la trobeu pel poble i us pregunta alguna cosa sobre el 
seu espectacle… es diu ‘Límit’ i està en ple procés de 
creació, és per això que necessita nodrir-se del que li 
expliqui la gent de Tous. A més, també farà un taller 
de clown per al grup de joves de teatre, i coneixerà 
el grup d’adults. Tal com us hem explicat unes línies 
més amunt, podrem gaudir plegats del seu seu 
espectacle ‘Fràgil’. Tenim moltes ganes de rebre-la 
tant a ella com a la resta d’artistes que vindran a Tous 
durant tot l’any, i ens fa il·lusió que vosaltres també 
formeu part de l’experiència!

té més experiència i saviesa de tot el poble. El 
seu somriure s’encomana i només de veure 
la seva vitalitat tots plegats ens sentim una 
mica més alegres. I és que la seva rialla no té 
preu. Per a nosaltres és l’autèntica “Senyora 
de Tous”, no pas per tiquis miquis, sinó per 
ser la més bella del poble. I a més a més dóna 
grans consells de costura a la Maria, que ja 
fa uns anys que s’ha entossudit a aprendre a 
cosir. Ah! i estigueu atents, que si veieu algun 
espectacle amb un abric d’home com els que 
ja no es fan, és que és del sastre de Cal Pintor, 
un altre regal de la Pepita. I és que no podem 
estar més agraïts del seu bon veïnatge, que 
per molts anys en puguem gaudir!
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