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Qué fue de
       Andrés Villarosa

Fem un parèntesi amb les residències per 
explicar-vos que el dissabte 19 tindrem a La Casa 
l’espectacle per a adults ‘Qué fue de Andrés 
Villarosa’. 

Amb direcció de March Rosich i interpretació 
d’Oriol Genís, aquesta obra és un homenatge a la 
llegendària figura d’un cantant oblidat de varietés 
de la Barcelona dels anys 90. 

El seu pas pels envelats més tronats del país no 
ha quedat registrat enlloc… però Rosich i Genís 
s’han encarregat de fer reviure aquest músic de 
lluentons i cassettes de benzinera. 

Veniu a reviure les cançons emblema que mai 
no el van fer famós, els títols oblidables com 
Hermano, La canción del guau guau, Vaya chófer 
o Mambo Caracoles… serà divertit! 

Revivim els 90 amb 
Oriol Genís

Titelles acròbates amb la Cia. Rauxa

“Una poètica visió 
de la vida”

Teatre de paper
Cia. Rauxa

Comencem el mes de febrer amb un munt de 
residències artístiques! Ja sabeu com ens agrada rebre 
les companyies perquè vinguin a crear, desenvolupar o 
acabar els seus propis projectes… us expliquem tots els 
detalls en aquesta Finestra. 

I el primer Tous en Família de febrer serà de la mà de 
la companyia Rauxa, que vindrà a La Casa del Teatre 
Nu a acabar el seu projecte Teatre de Paper. Es tracta 
d’un espectacle de circ contemporani que a través de 
la manipulació d’objectes, el clown, el teatre físic i un 
bagatge de titelles extraordinaris busca reivindicar el 
poder de la imaginació. 

La Cia. Rauxa està formada pel Xavi Sánchez i l’Analia 
Serenelli, dos artistes de circ especialitzats en la  
manipulació d’objectes, l’acrobàcia i la dansa que es 
van unir el 2018 amb la intenció de crear un univers 
propi on plasmar  la seva tragicòmica i alhora poètica 
visió de la vida. Estaran dues setmanes de residència i 
podrem veure l’espectacle els dies 12 i 13 a La Casa del 
Teatre Nu. Hi vindreu?

“homenatge 
als cantants 
oblidats”
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L’agenda  febrer

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

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

Miranius
Dissabte 26 · 19h. La Casa
Diumenge 27 · 12h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals, 
Amics del Teatre Nu, 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
C/ dels Prats, 14. 08712 Sant Martí de Tous

Teatre de paper
Dissabte 12 · 19h. La Casa
Diumenge 13 · 12h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals, 
Amics del Teatre Nu, gentGRANdeTous

Qué fue de Andrés Villarosa
Dissabte 19 · 20h. La Casa
Preu: 12€/14€ Amics del Teatre Nu, Joves -25, 
gentGRANdeTous

Amb la col·laboració de:

Veïna: La Fina

La petjada humana, amb De Paper

El darrer Tous en Família del mes serà de la mà de 
la nostra estimada Cia. De Paper, i el seu projecte 
en procés de creació, ‘Miranius’. Es tracta d’un 
espectacle fet amb molta delicadesa, per als més 
petits a partir de 3 anys, que parla de la coexistència 
de les espècies animals, i les conseqüències que hi té 
la petjada dels humans. Grills, abelles, aranyes, talps, 
formigues… la vida és a tot arreu, però de vegades, 
amb el pas del temps, les persones els la compliquem 
una mica… com s’ho faran, aquestes petites bestioles, 
per sobreviure? 

Una reflexió ben vigent, que ens farà gaudir però 
també pensar, tant als petits com als grans. La Cia. De 
Paper farà residència a La Casa la darrera setmana 
de febrer i podrem veure ‘Miranius’ els dies 26 i 27. 
Vinga, hi veniu?
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La Fina és la veïna que tenim més a prop. De fet, ara que ho pensem, gairebé 
totes les nostres veïnes es diuen Fina o Josefina o Pepi o Pepita. Totes excepte la 
Rosa de Cal Ton. Ella es diu Rosa. Doncs la Fina que viu al carrer Prats és la que 
tenim més a la vora perquè el carrer Sant Martí és molt estret. 

Les nostres finestres es miren, però com que tan ella com nosaltres som molt 
discrets, sempre tenim les cortines obertes, que així entra més llum. Per cert 
la Fina es diu Fina Domènech, com la Fina de la farmàcia. Però el seu segon 
cognom no és Fabregat, sinó Isart. Vet aquí la diferència.


