
PROGRAMACIÓ GENER - JUNY 2023

MENTIDA PODRIDA
Cal Teatre
Construirem una mentida com una casa. Però atenció! 
Si vols que la teva coartada sigui sòlida i creïble, has de 
construir-la bé, perquè res, ni tan sols la força de la veri-
tat, la pugui enderrocar.
Una hilarant, divertida i molt lliure versió del conte dels 
tres porquets on posarem a prova els pulmons d’un llop 
justicier que enderroca cases... com a mentides.
Cal Teatre proposa una reflexió sobre el concepte de veri-
tat. Una dramatúrgia com un joc de construcció, l’arqui-
tectura d’una mentida amb tints surrealistes, on els tres 
porquets, les xarxes socials i influencers es donen la mà 
en una història tan divertida com emocionant.
Així doncs, i què és la veritat.

Dissabte 14 i diumenge 15 de gener de 2023 - Dis. 19 h i Diu. 12 h

Dissabte 28 i diumenge 29 de gener de 2023 - Dis. 19 h i Diu. 12 h

HISTORIA DE UN SALTO
The Concept
“Historia de un salto” parla sobre lo difícil i emocionant 
que és començar de zero, sobretot quan un s’aventura 
a un món que no coneix. Cerca narrar el sentir de qua-
tre personatges que corren el risc de deixar enrere tot 
el que tenen per un nou començament. Les diferents 
dificultats, el contrast d’emocions i sentiments oposats, 
l’estranyar, la solitud i la por són alguns dels temes que 
toca la peça.
És una peça de dansa contemporània amb un bagatge 
sentimental molt fort, una estètica diferent i una mescla 
de molts estils apta per a totes les edats.
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ACTIVITAT PARAL·LELA
Tallers pràctics de creació i construcció de vestuari escènic per a la creació de 
l’espectacle “EL MITE SELK’NAM”

Taller presencial vinculat a la cercavila que es farà el 19 de març sobre la Lluita 
del Sud contra el Nord, de Jaime Hanson, Nicole Alvarado i Karen Bauer.

Activitat gratuïta i oberta a infants, joves i adults (a partir de 12 anys, o a partir de 
8 anys si estan acompanyats d’una persona adulta). 

Inscripcions i més informació al:  677 51 96 25 o a teatrenu@teatrenu.com

ARRIBO A MITJA TARDA
Clàudia Serrahima

El capità de la marina mercant Joan Espinàs i la seva dona 
Carme Xivillé són els protagonistes d’una Correspondèn-
cia de més de cinquanta anys (entre 1917-19 65): 3700 car-
tes, telegrames, telefonemes i postals que han sobreviscut 
al llarg d’aquests anys gràcies a varies generacions. Entre 
els dos expliquen la seva història familiar, el seu amor, 
però també la història local i mundial de la primera meitat 
del segle XX. A partir del paper com a material i l’aigua 
com a element primari ens atrevim a donar veu a aquesta 
història entre les històries.

Dissabte 4 de febrer de 2023 - 20 h

Dissabtes 4 i 11 de febrer de 10.30 a 12.30 h

SEMBLA QUE RIGUI
Mont Plans

Ja imagino el que dirà la gent quan vinguin a dir-me l’últim 
adeu. Si és que ve algú : “Se la veu tranquil•la”. “Sembla 
que dormi!” “Ha quedat molt bé!” “De fet, ha quedat ben 
igual!” “No, ha quedat millor que quan era viva!”

Júlia Català i Verdaguer va néixer el 1914 i va sobreviure a 
dos marits, un fill, a la Marilyn Monroe, al Nino Bravo, al 
Chaplin i a nou Sant Pares. Ens explica el seu pas per la 
vida des de l’altre cantó. Nosaltres li donarem permís per 
marxar.

Dissabte 11 de febrer de 2023 - 20 h

Espectacles per a adults

Emergènciacreativa



Diumenge 12 de març de 2023 - a les 12 h i les 18 h

CONTES MERAVELLOSOS
Teatre Nu

La Lola viu tancada a casa i recorda com, de petita, 
passava hores jugant i observant la natura que l’en-
voltava i imaginant-se contes meravellosos protago-
nitzat s 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.

GAUDINT LA MÀGIA
Mag Serioja

Gaudint la màgia és un espectacle que surt del que és 
habitual.  Veiem a un mag més elegant però a la vega-
da informal i enèrgic que portarà la màgia més enllà 
d’on la coneixem, i tot jugant amb objectes comuns.  
         
Així que no deixis escapar l’oportunitat i gaudeix 
d’un espectacle més màgic que mai.  Gaudeix de… 
Gaudint la màgia !

Dissabte 25 de febrer de 2023 - 19 h

LLUMENERES
Oriol Sauleda

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. Espectacle basat 
en el llibre de poemes homònim. 

Dissabte 4 de març de 2023 - 20 h

Emergènciacreativa

Tots elspúblics+5 anys

Tots elspúblics+6 anys



Diumenge 26 de març de 2023 - a les 12 h i les 18 h

STRING JUKEBOX
Aupa Strings

3 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.

EL MITE SELK’NAM
Jaime Hanson

El mite Selk’nam: La lluita del sud contra el nord, 
és un projecte que es basa en les narracions orals 
i cantades de mites i llegendes del poble Selk’nam, 
habitants originaris 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”. 

Companyia Xilena.

Diumenge 19 de març de 2023 - 12 h

Espectacle comunitari

LA TRESQUERA
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 re-
viuran moments del passat que interpel•laran la pròpia 
experiència de l’espectador.

Divendres 24 de març de 2023 - 20 h

Finestraal món

Llegendestot l’any

Espectacles per a adults

Tots elspúblics+6 anys



Dissabte 22 d’abril de 2023 - 20 h

QURAMAMA
Diana Tarazona
Quramama és un espectacle creat a partir d’històries 
de caràcter mitològic dels pobles andino-amazònics. 
És un viatge de transformació, una experiència 
sensorial i immersiva dividida en sis moments; la 
festa, l’inici, el viatge, històries, tots som, la sortida i 
un col·loqui final.

Companyia Peruana

L’HORA QUE VULL
Lia Sampai
L’hora que vull és una festa on el públic sou els con-
vidats imprescindibles per tal que la voluntat de Lily 
es compleixi. És un rellotge que avança, irreversible. 
Una culminació. Un comiat. Un clam a la vida en una 
societat sorda. Un recorregut pels pensaments, re-
cords, metges i amors de Lily, la protagonista, que 
ens porta des de la festa més sonada fins als racons 
més ombrívols de la consciència a través de la parau-
la i de la música. 

Una obra sobre el suïcidi i el trastorn mental, el silen-
ci i la voluntat de trencar-lo. Un intent de viure fins a 
l’últim segon que, vençut pel dolor, marca l’hora que 
vull. 

Dissabte 1 d’abril de 2023 - 20 h

AVENTURA EN ESTEL
El Gecko con botas
Un nen es trasllada a una nova ciutat. Una ciutat de 
paper. Blanca i impecable. Allà coneixerà una nena 
experta en l’art de l’origami. Però ella no s’aproximarà 
a ell perquè semblen ser molt diferents. Per sort, un 
estel els portarà a viure una aventura bosc en dins, on 
junts hauran d’unir els seus coneixements i diferències 
per ajudar-se mútuament. 
Un espectacle on l’art de la papiroflèxia i l’art de les 
ombres ens ensenyen que les diferències no fan altra 
cosa que enriquir-nos.

Dissabte 15 i diumenge 16 d’abril de 2023 - Dis. 19 h i Diu. 12 h

Finestraal món

Emergènciacreativa

Llegendestot l’any

Tots elspúblics+4 anys



Divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de maig de 2023 

TALLERS DE TEATRE
Escola de teatre de la Casa del Teatre Nu

Presentació dels tallers de teatre de La Casa del 
Teatre Nu que els alumnes han preparat al llarg 
d’aquest semestre. 

Els grups de nens, joves i adults ens presentaran les 
seves creacions.

Dissabte 6 de maig de 2023 - 20 h

Espectacle comunitari

SÓC UNA CICLOPETA
Pea green Boat

Sóc una ciclopeta és una obra de teatre de titelles, 
inspirada en un conflicte de la vida real i un fragment 
de l’Odisea d’Homer.

L’Odeta pateix assetjament escolar a l’escola. A 
través de la lectura d’un fragment de L’Odissea,  fa 
un viatge imaginari quan és capbussa en una caixa 
de cartó. Transita per les seves pors, per les seves 
ombres i llums, personificades en el ciclop Polifem i 
en Ningú (Odisseu). La història viscuda amb aquests 
personatges mentors, empodera a l’Odeta perquè, 
quan torna al seu món quotidià, s’atreveix a parlar 
amb els seus pares de l’assetjament.

Dissabte 20 i diumenge 21 de maig de 2023 - Dis. 19 h i Diu. 12 h

NOVES ESPIRITUALITATS (per a persones atees)
Companyia Atzucac

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. 

Emergènciacreativa

Tots elspúblics+4 anys



FRENESÍ
Som una merda

Tres noies joves munten un potent equip de so. Podria 
ser en un descampat, sota un pont, en un magatzem, 
en un monestir abandonat, però no és el cas. No 
volem molestar a ningú, ni que ningú ens molesti. 
Us atraurem sense necessitat de promoció, sense 
llicències, sense pagar entrada, sense límit d’horari. 
Hi haurà música electrònica, ens drogarem, beurem 
i ens cagarem en tot. L’endemà ningú recordarà res.  
No és només una festa, ha d’haver-hi alguna cosa més.

Dissabte 3 de juny de 2023 - 20 h

A FUEGO
Cia La Bella Otero

Heròstrat, un pastor de l’Antiga Grècia, va incendiar 
el temple d’Artemisa d’Efes, considerat una de les set 
meravelles del món antic. Després de ser detingut, 
interrogat y torturat va acabar confessant la veritable 
raó que l’havia portat a cometre aquell acte: passar a 
la posteritat. 

Partint del personatge d’Heròstrat, A FUEGO reflexiona 
sobre el desig intrínsec de l’ésser humà de deixar 
petjada; ja sigui a través d’una expressió artística, un 
ofici, una revolució o un acte criminal.

Diumenge 11 de juny de 2023 - 18 h

Emergènciacreativa

Espectacles per a adults



INFORMACIÓ ENTRADES

Compra d’entrades: 

https://entradium.com

Preus: 

· Adults 14€ /12€ Amics de La Casa Teatre Nu, Joves – 25, gentGRANdeTous

· Tous en família 6€ /5€ Famílies nombroses i monoparentals, Amics de 
La Casa del Teatre Nu, gentGRANdeTous

Descomptes:

· CARNET FANÀTIC un carnet on anirem segellant els dies que vinguis a 
la Casa a veure un espectacle, sol o amb família, quan tinguis 10 segells 
tindràs una entrada gratuïta

· TARGETES REGAL, Regala Teatre, TOT L’ANY!!! Pack Espectacle 24,00€  2 
entrades (espectacle per adults) o 4 entrades (espectacle familiar)

@teatrenu

C/ Prats, 14
08712 Sant Martí de Tous

teatrenu@teatrenu.com
www.teatrenu.com

Projecte associat a:


