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Aquest mes de novembre ens esperen unes setmanes amb moltes 
activitats interessants. Una d’elles és la “Setmana Argentina” que 
començarà el dia 14 de novembre amb la presentació d’un llibre, “Como 
puedo” de Macarena Trigo. Aquesta mateixa setmana, el dia 18 de 
novembre, tindrà lloc una xerrada del projecte “Familia de Artistas”, i 
tancarem aquesta jornada amb un pica pica. Finalment i per acabar la 
setmana la Cia Moscú teatro ens presentarà “El amante de los caballos”.

Setmana Argentina al Teatre Nu

Irupé, la niña que quería tocar la luna

La Paula Alfieri Ferreres es nascuda a l’Argentina i té la doble nacionalitat 
argentina i espanyola. Farà residència a La Casa del Teatre Nu, els dies 
abans de presentar-nos l’espectacle. 
Irupé vivia en un bosc natiu (aborigen/ autòcton), era molt feliç allà, 
però un dia tot va canviar, uns homes van calar foc el bosc. Irupé cada 
nit intenta tocar la lluna, perquè es compleixi el seu desig: vol que la 
muntanya torni a ser muntanya. La lluna complirà el seu desig? Ho 
podrem veure el divendres 11 a les 11:00h i dissabte 12 a les 18h. Veniu?

Mireia Espelt és una jove músic de 17 anys que presenta el seu primer 
àlbum “elegia”, en format acústic publicat a l’octubre. La Mireia, que ja va 
fer un concert a La Casa al gener del 2021, ara torna per presentar-nos 
aquest primer treball, amb tot aquella música que l’ha impregnat des que 
va néixer.
Aquest concert es troba dins el cicle d’emergència creativa. Us animem a 
venir el dissabte 5 de novembre a les 20:00h

Elegia, amb Mireia Espelt

Moscú Teatro és la companyia que vam seleccionar en la primera 
convocatòria de residències Iberoamericanes. Aquesta companyia 
argentina, té un espai propi d’actuació i programació, fan producció, 
classes de teatre i residència d’actors a Buenos Aires.
Una dona travessa la malaltia i mort del seu pare. Mentre recorda la 
seva història i la de la seva família, intenta reconstruir el fil que la uneix 
als seus avantpassats, a aquest món dels ballarins i els borratxos, dels 
jugadors i amants dels cavalls.

El amante de los caballos

Emergènciacreativa

Divendres 11 - 11 h
Dissabte 12 - 18 h

Dissabte 5 - 20h

Dissabte 19 - 20 h

Tous enfamília



L’agenda de novembre

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

Irupé, la niña que queria tocar la luna
Divendres 11 • 11h, dissabte 12 • 18 h. La Casa
Preu especial festa major: 3€ 
#Tousenfamilia  #Finestraalmón

Amb la col·laboració de:

Elegia, amb Mireia Espelt
Dissabte 5 • 20h La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous/ 
10€ Joves -25.   #emergènciacreativa

El amante de los caballos
Dissabte 19 • 20h. La Casa
Preu: 14€/12€/ 11€ Pack espectacle 3x33/ 10€ Amics 
del Teatre Nu, Joves -25, gentGRANdeTous
#Finestraalmón

Sabates noves
Diumenge 27 • 12h o 18h. La Casa
Preu: 6€/5€ Amics del Teatre Nu, gentGRANdeTous
#Tousenfamilia

Sabates noves
Acabarem el mes amb un espectacle familiar de la Cia Tian Gom-
bau.  En Tian arriba a La Casa a través de la Red de Teatros Al-
ternativos, com a companyia seleccionada primer i votada per les 
diferents sales que configuren la Red i que organitzen el “Circuito”.

Un xiquet estrena sabates i se’n va al riu a berenar. Pel camí, des-
cobreix el món que l’envolta: carrers, cases, paisatges, persones i 
animals. Les seves sabates van acumulant experiències i ell, a poc 
a poc, creix.
La mida de les sabates ens acompanya en el transcurs dels anys. La 
mida mesura el peu, però també l’edat, les vivències, la forma com 
caminem per la vida. Passen els dies, els anys i les capses de saba-
tes. Xicotetes, mitjanes, grans,… 

Us animem a venir a veure aquest espectacle el diumenge 27 de 
novembre a les 12:00 del migdia o a les 18:00 de la tarda.

Aquest és un projecte que es basa en les narracions orals i cantades de mites i llegendes del poble Selk’nam, habitants origina-
ris de la Tierra del Fuego. Un dels seus ritus més singulars és el del Hain, sota el bressol d’una societat inicialment matriarcal.  
Els Selk’nam eren nòmades caçadors que van habitar espais de Xile i d’Argentina fins que van patir un terrible genocidi a 
finals del s.XIX, durant la “Febre de l’Or”. 
El taller i la cercavila aniran a càrrec d’un equip de professionals de l’art escènic xilè, sota la direcció i producció de Jaime 
Hanson, doctorat en Arts Escèniques per la UAB i llicenciat en Direcció en Escena i Dramatúrgia a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Es farà un taller virtual i participació a la cercavila. 

Taller online: Dilluns 21, 28 de novembre i 5 de desembre, de 19 a 20 h
-Introducció a la cultura Selk’nam i creació d’indumentària i maquillatge.

Cercavila: Diumenge 19 de març de 2023 a les 12 h.
-Participació comunitària a la cercavila itinerant de carrer, recreant personatges icònics de la cultura Selk’nam. Hi haurà 
acompanyament d’actors, actrius i músics.
Activitat gratuïta oberta a infants, joves i adults (a partir de 12 anys, o a partir de 8 anys acompanyats d’una persona adulta).

Inscripcions al: 677 51 96 25 o a teatrenu@teatrenu.com , activitat gratuïta. 

Finestra al món

“El mite Selk’Nam: La lluita del sud contra el nord”

Presentació del llibre “Como puedo”
de Macarena Trigo
Dilluns 14 de novembre • 20h. La Casa
Activitat gratuïta

Xerrada “Familia de artistas”
Divendres 18 • 20h. La Casa
Activitat gratuïta

Tous enfamília

Finestra al món: “El mite Selk’Nam”
Taller online: Dilluns 21, 28 de novembre i 5 de 
desembre, de 19 a 20 h
Cercavila: Diumenge 19 de març de 2023
Activitat gratuïta


