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Abans del festival, encara tenim programació a La Casa. Aquest 
mes de juny ens visitarà una proposta jove i ben contemporània 
protagonitzada per la companyia Llum de fideu.  Es tracta de 
l’espectacle Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns), una 
proposta que ens remou i ens interpel·la i ens fa preguntes, a 
vegades incòmodes. Vivim rodejats de persones i altres éssers 
vius. Perquè prenem en consideració unes vides i unes altres no? 
Quins són els límits de l’empatia? És possible ampliar el ventall 
de les vides que ens importen?

Sfumato és una reflexió immersiva, itinerant i poètica sobre les 
relacions que establim amb altres espècies dins l’espai públic. 
Un viatge que busca difuminar els nostres límits com a humans, 
obrint escletxes per on hi puguin començar a circular noves 
simpaties, cures i solidaritats.

Aquest és un espectacle que té lloc al carrer i, tot i que començarà 
a l’exterior de la casa, es mourà per diferents espais del poble. En 
aquest cas, per tant, no hi ha una entrada, ja que és el teatre qui 
ens ve a trobar. Ens acompanyeu?

Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns) 

de la Cia. Llum de fideu

Torna el deLlegendes!
Un any més, ja tornem a tenir aquí el festival. Aquest 
any el celebrarem del 30 de juny al 3 de juliol. Durant 
quatre dies, els carrers del nostre poble es tornaran a 
omplir d’espectacles i narracions que tenen com a font 
d’inspiració les històries i les melodies que han anat 
passant de generació en generació.

El Festival de Llegendes de Catalunya centra la seva 
activitat en quatre línies ben marcades: la programació 
d’espectacles, l’ajut a la creació, la participació de  la 
comunitat i els vincles amb el territori.

Dissabte 18 de juny - 19h

Sfumato

En aquest sentit, durant els quatre dies de festival es podran veure més d’una vintena d’espectacles teatrals i musicals, 
tant per a públic jove com adult.

Enguany, a més, s’han programat propostes d’arreu dels territoris de parla catalana. Així, hi haurà obres de les Illes 
Balears, del País Valencià, de la Franja d’Aragó i de l’Alguer. Entre les nombroses funcions que s’oferiran, torna a 
destacar la Cercavila i l’Apagada de Misteri que, com cada any, veurà com el centre de Sant Martí de Tous s’omple 
d’espelmes per il·luminar, enmig de la foscor, escenes inspirades en llegendes que seran protagonitzades per actors 
i actrius del poble.

La participació ciutadana és un dels elements característics del festival i cada any implica més d’un centenar de 
voluntaris i voluntàries als quals volem expressar des d’aquí el nostre agraïment.

Les entrades per al festival de Llegendes ja estan a la venta i es poden comprar a la pàgina web www.llegendes.cat

No us ho perdeu!

espectacle
de carrer



L’agenda de juny

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / CAMIL INSTAL·LACIONS / 
THAIA ( NATALIA CODINA) / JARDINERIA TRAVÉ

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

Sfumato

Dissatbe 18 · 19h. Itinerant, inici a la Casa
Preu: Gratuít

Amb la col·laboració de:

Voleu fer teatre?
El mes passat vam presentar els diferents tallers de teatre. 
La Casa es va omplir en diferents sessions per veure les 
obres que van preparar el grup infantil, el jove i l’adult. 
Ara, una vegada presentat el treball de tot un curs, toca 
començar a pensar en el que vindrà. Per això tenim 
ganes de continuar oferint tallers perquè els nostres 
veïns i veïnes puguin fer teatre. Si vosaltres o els vostres 
fills i filles volen fer teatre, digueu-nos-ho i així podrem 
organitzar els grups. A partir del mes de juliol obrirem 
les matrícules, però de moment ens anirà molt i molt bé 
saber quines són les vostres ganes de pujar a l’escenari i 
gaudir de fer d’actors i actius. 
Ens estem plantejant obrir les classes per a infants de 1er 
a 3er de primària, ens aniria molt bé saber si hi estarieu 
interessats. 
Ens podeu escriure a teatrenu@teatrenu.com, trucar o 
enviar un missatge al 677519625.

Animeu-vos-hi!

S’acaba el curs
Aquest mes també s’acaba el curs i arriba el moment de fer balanç. Al Teatre Nu estem molt feliços perquè aquest 
any, malgrat viure encara en ambient de pandèmia bona part dels mesos, han passat per Tous moltíssims grups 
provinents d’escoles de tot Catalunya.

Tot i les restriccions, els confinaments, les distàncies i les incerteses, durant el curs han vingut a Tous 1345 alumnes 
provinents de 13 municipis de 6 comarques diferents. Més alumnes que habitants del poble. Tota una fita!

Segur que durant l’any heu vist files de nens i nenes enfilant el carrer carretera. Ja sabeu que venen a veure teatre i 
a gaudir del nostre poble. Gràcies per rebre’ls sempre amb tanta alegria.

Veins: l’Àngela i l’Elna
L’Àngela va treballar al Teatre Nu quan encara érem a Igualada. 
D’això sembla que en fa segles. Ella feia una mica de tot. Movia 
papers, explicava el projecte i cosia. Cosia molt, perquè en aquella 
època fèiem molts titelles de roba per a la televisió. Quins temps! 
Tot plegat va durar fins que l’Àngela es va fer bombera, que és el 
que realment portava a dins. Ara encara ve pel teatre. Hi fa ioga i 
tot sovint acompanya l’Elna a veure espectacles. Si li pregunteu, 
segur que encara se’n recorda d’en Maure el dinosaure.


