
     

La Finestra
Butlletí informatiu de la Casa del Teatre Nu

Número 42. Març 2023. Sant Martí de Tous

L’any 1518, a Estrasburg, va donar-se una plaga 

estranyíssima. Es diu que la pacient zero va ser 

Frau Troffea: un dia va sortir de casa i es va posar 

a ballar, en trànsit. Van anar passant les hores, 

van anar passant els dies i s’hi anava sumant 

gent. En una setmana eren vora 40 ballarins, 

en un mes gairebé 400. Els ballarins van morir 

d’atacs epilèptics, d’infarts i d’esgotament. Mai 

s’ha arribat a saber si va ser la pressió d’una crua 

societat feudal o una possessió col•lectiva el que 

va causar aquesta estranya epidèmia. 

Performance, poesia, festa i ball en una proposta 

que no us deixarà indiferents. Veniu a veure-ho, 

el dissabte 4 de març a les 20:00 h.

Acabem el primer trimestre novament amb 

bones notícies. Estem molt il·lusionats i contents 

d’anunciar-vos que Teatre Nu estrenem un nou 

espectacle.

La Lola viu tancada a casa i recorda com, de 

petita, passava hores jugant i observant la natura 

que l’envoltava i imaginant-se contes meravellosos 

protagonitzats per tota mena de personatges 

fascinants.

Aquest és un homenatge a l’autora i  il•lustradora 

Lola Anglada i a totes les artistes que, de manera 

silenciosa, han marcat les infanteses de moltíssima 

gent.

L’estrena serà el diumenge 12 de març, i hi haurà 

dues funcions. Una a les 12:00 i l’altra a les 18:00 h. 

Afanyeu-vos si no us voleu quedar sense entrades!

Contes meravellosos, 
de Teatre Nu

Diumenge 12 - 12 h i 18 h

Llumeneres, 
d’Oriol Sauleda

Dissabte 4 - 20 h

EmergènciaCreativa

Tots els
públics

+ 5 anys



L’agenda de febrer

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

Amb la col·laboració de:

Llumeneres, d’Oriol Sauleda
Dissabte 4 • 20 h,  La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
i Joves -25. #emergènciacreativa

La Tresquera, de la Remeiera

Dues germanes es retroben passats els anys per tancar una etapa 

de les seves vides i alliberar-se del secret que han arrossegat 

al llarg dels anys. La trobada esdevé una tresquera que les 

transforma i les ajuda a afrontar un nou futur alliberades del 

pes de la infantesa. A mig camí entre el drama i la comèdia, les 

dues dones reviuran moments del passat que interpel•laran la 

pròpia experiència de l’espectador.

Anota-ho a l’agenda. El divendres 24 de març a les 20:00 

h, tenim una cita amb teatre de proximitat. La Remeiera, 

companyia de Tous, ens torna a presentar aquest espectacle 

amb un nou format escènic.

Contes meravellosos, de Teatre Nu
Diumenge 12 • 12 h i 18 h,  La Casa
Preu: 6€/ 5€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
#totselspúblics+5anys 

Enxarxats
Ens agrada teixir xarxes, perquè plegats podem arribar més lluny. La Casa del Teatre Nu s’ha adherit recentment a 

l’Apropa Cultura, un projecte que té com a objectiu millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través 

de la cultura. També ens hem sumat a formar part dels Còmplices de la Creació, de Fira Tàrrega, per acompanyar 

projectes artístics de diferents companyies. A més, si sou joves de 18 anys podeu venir gratuïtament a la programació 

de la Casa perquè estem adherits al Bo Cultural Jove.  

String Jukebox, d’Aupa Strings

Tres músics que comparteixen amistat, cadascú/na amb el seu estil i 

estètica musical, es troben per gaudir, influenciar-se mútuament i crear 

juntes músiques que traspassen les etiquetes.

El concert escènic String Jukebox, fusiona naturalment la música 

clàssica, el heavy metal, el funk o la música irlandesa amb escenes 

teatralitzades carregades de joc, ritme, creativitat i humor.

Aupa Strings van fer residència de creació artística a casa nostra unes 

setmanes enrere, i ara tornen per presentar-nos el resultat final, el 

proper diumenge 26 de març a les 12:00 h. Us podem assegurar que 

la proposta us deixarà bocabadats. 

La Tresquera, de la Remeiera
Divendres 24 • 20 h,  La Casa
Preu: 14€/ 12€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
i Joves #espectaclesperaadults

Espectacles 
per a adults

Tots elspúblics+6 anys

Projecte associat a:

String Jukebox, d’Aupa Strings
Diumenge 26  • 12 h,  La Casa
Preu: 6€/ 5€ Amics del Teatre Nu i gentGRANdeTous 
#totselspúblics+6anys 

Per qüestions personals de la companyia xilena, 
la cercavila Selk’nam no es podrà realitzar tal com 
estava prevista aquest mes de març. S’ajorna fins a 
trobar nova data.

“SEGELLA EL TEU CARNET FANÀTIC” 


