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El cap de setmana del 8 i 9 d’octubre podrem gaudir de 
Tous amb família amb la Cia Matito. Van fer residència 
creativa a La Casa del Teatre Nu amb l’espectacle Tomasa “La 
Xatarrina” un espectacle de carrer amb un titella gegant.

El Sisquet, és un home que s’ha dedicat tota la vida al 
repartiment de sifons i gaseoses. Repartint, ha anat recorrent 
tots els indrets del territori, impregnant-se de la seva cultura 
popular. El Sisquet guarda tots els records dels amics que ha 
fet als pobles en un armari. Al llarg de l’obra, tots aquests 
records surten a la llum, cadascun en forma d’un objecte i 
una cançó.

Teniu oportunitat de veure l’espectacle dissabte 8 a les 17h i a 
les 19h i diumenge 9 a les 12:00. Us hi esperem!

Quan el sol se’n va a la posta

Noves espiritualitats (per a persones atees) Noves espiritualitats-
Cia. Atzucac

Un brindis per la convivència! Hip, hip, hurra!
La jove companyia Atzucac, va venir a Tous a l’abril a fer la meitat 
de la residència de creació, ara tornaran i ens presenten el seu 
espectacle, el diumenge 2 d’octubre a les 18:00.
És fosc, els elements juguen: un pet fa explotar un volcà, un 
esternut aixeca un tsunami i de cop... (quin esglai!) Vísceres i 
vísceres desfilen. I neix la Terra. I de la Terra, la vida. I de la vida, 
uns éssers estranys. Comença la història de la humanitat! Tres 
ens divins (un xic desastres) s’ho miren amb atenció i no acaben 
d’entendre què recoi passa. Per pair-ho tot, s’aferren a un got de 
vi i el desembre congelat confús es retira... A ballar, que el món 
és nat!

Dissabte 8 d’octubre - 17h i 19h
Diumenge 9 d’octubre - 12h

Quan el sol 
se’n va a la posta
Cia.Matito

Diumenge 2 d’octubre - 18h

Projectes impuls pel territori 2022
Aquest mes de setembre hem rebut bones notícies! La Fundació Pinnae 
ens ha seleccionat a la convocatòria “Projectes impuls pel territori 2022”. 
Aquest impuls de caràcter econòmic suposa un ajut i reconeixement a la 
feina de tot l’equip, de la gent de Tous que estima i fa possible el Festival de 
Llegendes de Catalunya.
DeLlegendes és possible gràcies a la col•laboració de més d’un centenar 
voluntaris i voluntàries i de totes les persones que s’impliquen d’una manera 
o altra a fer-ho possible. Enhorabona a tots/es!

EmergènciaCreativa

Llegendes
tot l’any



L’agenda d’octubre

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

Quan el sol se’n va a la posta
Dissabte 8 a les 17h i a les 19h i Diumenge 9 
d’octubre a les 12h. La Casa

Amb la col·laboració de:

Vine al teatre i menja una tapa
Hem començat la programació i amb aquesta 
retornem a les tapes. Han tingut molt bona rebuda i 
com podeu veure feien molt goig.
Recordeu que amb l’entrada podeu gaudir d’una 
consumició. Podreu tastar-ne més al mòdic preu d’1 
€ per unitat. 

Noves Espiritualitats (per a persones atees)

Diumenge 2 d’octubre • 18h La Casa

Abonaments i descomptes
Aquesta temporada us presentem unes propostes molt inte-
ressants, perquè pogueu venir a la Casa del Teatre Nu amb 

molts avantatges!

PACK ESPECTACLES 3 x 33€. Tres espectacles de la 
programació de setembre a desembre.

CARNET FANÀTIC. Un carnet on anirem segellant els dies 
que vingueu a la Casa a veure un espectacle, sol o amb família, 
quan s’hagin segellat 10 espectacles, tindreu una entrada gratuïta.

TARGETES REGAL. Regala Teatre!!! Pack Espectacle 
24,00€  2 entrades (espectacle per adults) o 4 entrades 
(espectacle familiar)

Espejismo. Metamorfosis de una cucharilla

Dissabte 15 d’octubre • 20h. La Casa

Guillermotta
Diumenge 23 d’octubre • 18h. La Casa

Espejismo. Metamorfosis de una cucharilla

La cia Koilara Teatro presenta Espejismo, metamorfosis de una 
cucharilla.
Aquesta companyia està integrada pel català Inda Pereda, que forma 
part de la programació amb el seu espectacle “El viatge de l’heroi”, 
tot un mestre del teatre físic, amb una gran capacitat per expressar-
ho tot... sense dir res. 
Espejismo’, és una comèdia absurda que neix d’allò més essencial 
del teatre: el radical joc de dos actors en escena que a ningú deixarà 
indiferent. Un espectacle que demostra que els conceptes d’espai-
temps i mons paral•lels establerts pel jou de la lògica, són una farsa; i 
que ningú escapa a la mirada dels seus ancestres, ni als seus miratges.
Us animem a venir a veure’l, dissabte 15 d’octubre a les 20h.

Guillermotta
I acabem els espectacles del mes d’octubre amb un espectacle molt 
recomenable, Guillermota. Un concert íntim de cançons de la Gui-
llermina Motta interpretades per un alter ego molt particular, ano-
menat Guillermotta, encarnat per Jordi Vidal, acompanyat de Jordi 
Cornudella al piano, sota la direcció de Jordi Prat i Coll. Sensibilitat, 
ironia, compromís, mamarraxisme, poesia…

A Guillermotta en Vidal es remena com peix a l’aigua o glaçó a la 
coctelera, passa, ja ho veureu, per innitat de registres. Està, com 
diem en l’argot nostre, “que se sale”. Al seu costat, aquest cop, hem 
comptat amb un altre ésser talentós, en Jordi Cornudella, pianista 
i director musical. Un tot terreny sensible ns la medul•la que junts 
fan una parella d’extrema complicitat. Divertida, tendra, seductora, 
íntima i petarda quan cal. Un espectacle fet amb molt i molt d’amor, 
amb molt de joc, i sobretot amb molt de respecte cap el repertori 
d’una dona extraordinària.

En denitiva, bones cançons en bona companyia que podreu gaudir 
diumenge 23 d’octubre a les 18h.

Preu espectacles adults: 14€/11€ Pack espectacle 
3x33/12€ Amics del Teatre Nu, Joves -25, gentGRAN 
de Tous
Preu Tous en família: 6€/5€ Amics del Teatre Nu, 
Joves -25, gentGRANdeTous

Preus entrades


