
pensament crític de l’especta-
dor o destinatari.
Per la seva banda, les propos-
tes guanyadores  hauran de te-
nir com a resultat un especta-
cle acabat, de com a mínim 45 
minuts de durada, que es pu-
gui calendaritzar i realitzar en 
preestrena, estrena o gira, en 
finalitzar l’estada o més enda-
vant, sempre abans del 31 de 
gener de 2023. La companyia 
es compromet a presentar la 
creació final en públic mit-
jançant 3 funcions realitzades 
en divendres, dissabte i/o diu-
menge a la Casa del Teatre Nu.
El termini per presentar 
tota la documentació és el 4 
d’abril de 2022. Poden con-
sultar-se les bases completes 
a la web www.teatrenu.com/
es/residencies així com la do-
cumentació que es requereix.
Maria Hervàs, cofundado-
ra de Teatre Nu, explica que 
l’objectiu de la convocatòria 
és “col·laborar en la promo-
ció i foment de les arts escè-
niques a través dels recursos 
i coneixements que disposem 
les persones que formem el 
col·lectiu Teatre Nu”.

TEATRE / LA VEU 

Teatre Nu ha obert una 
convocatòria per aco-
llir a companyies o ar-

tistes a la seva residència artís-
tica ubicada al poble rural de 
Sant Martí de Tous. Les resi-
dències, que seran de 10 dies 
seguits o 10 dies repartits en 
dos torns entre l’1 de setem-
bre de 2022 al 31 de gener de 
2023, inclou l’allotjament, l’ús 
dels espais de creació i l’acom-
panyament i suport en el pro-
cés de creació. A més a més, 
La Casa del Teatre Nu gesti-
onarà la programació d’assa-
jos oberts previs a l’estrena, i 
programació de l’estrena a la 
Casa del Teatre Nu així com la 
possible programació a muni-
cipis propers durant els mesos 
posteriors a la residència.
Teatre Nu establirà cinc crite-
ris de valoració per avaluar els 
projectes que es presentin: un 
serà la qualitat, originalitat i 
professionalitat de la propos-
ta, un altre la sostenibilitat 
i coherència del projecte, el 
tercer punt a valorar serà la 
planificació de treball previs-
ta, el quart les sinèrgies que es 
puguin produir amb tercers i 
el cinquè criteri l’ús de les arts 
escèniques com a vehicle per 
a la reflexió social, la formació 
de públics i la promoció del 

Teatre Nu obre una 
convocatòria per a estades 
de creació artística 

Obren una convocatòria 
per acollir a compan-

yies o artistes a la seva 
residència artística 

TEATRE / LA VEU 

La Casa del Teatre Nu 
oferirà aquest cap de 
setmana l’obra “Únic”, 

una proposta de clown con-
temporani i comèdia física 
que fa ús del llenguatge uni-
versal del gest i les emocions i 
que ens parla del desig de cre-
ar, del reconeixement que tots 
som creadors i que podem 
manifestar-nos de manera ar-
tística de múltiples maneres 
en el nostre dia a dia. És un 
espectacle familiar, recomanat 
per a majors de 8 anys.
L’obra és de la companyia Mar-
tin Melinsky que ha fet resi-
dència a Tous durant deu dies 
i com comença a ser habitual, 
l’obra que s’oferirà  -Únic- serà 
la primera vegada que estarà 
oberta al públic. 
 “Únic” és un espectacle que 
parla del desig de crear, del 
reconeixement que tots som 
creadors i que podem mani-
festar-nos de manera artísti-
ca de múltiples maneres en 
el nostre dia a dia. A l’obra es 
presenta a en Martinsky, un 
maldestre oficinista que con-
tínuament es posa en proble-
mes i viu entre els pols oposats 
de la seva realitat quotidiana i 
el somni de ser un artista exi-
tós i triomfant. L’avorriment 
que li genera la rutina el porta 

a jugar amb els seus elements 
de treball per a transportar-se 
a mons de fantasia per desco-
brir que l’art és on menys t’ho 
esperes, i que el veritable èxit 
en la vida és arribar a ser el 
que realment ets.
La cita serà dissabte a les 19:00 
i diumenge a les 12:00. Les en-
trades poden aconseguir-se a 
través de la web del teatrenu.
com o directament a la plata-
forma https://entradium.com/
events/unic 

Sobre El Teatre Nu
Teatre Nu és un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 

“Únic”, clown contemporani i comèdia 
física, aquest cap de setmana a la Casa 
del Teatre Nu

que crea, produeix i exhibeix 
espectacles. Té la seva seu a 
Sant Martí de Tous, a La Casa 
del Teatre Nu, un espai on es 
generen vincles amb el terri-
tori, neixen projectes peda-
gògics i s’ofereix una progra-
mació estable d’activitats i de 
formació.
Teatre Nu es complementa 
amb la Residència d’artistes.
La Casa del Teatre Nu, l’Es-
cola de Teatre La Tarima i la 
Residència són nuclis des d’on 
es transfereix el coneixement 
i l’experiència assolida durant 
els més de 20 anys de trajectò-
ria dels seus fundadors.

CULTURA  |  55Divendres, 11 de març de 2022

Reserva la teva butaca a:  Fer Frans viatges. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

ADEU ARTURO “LA CUBANA”  Teatre Coliseum

Sortida amb el nostre autocar el 19 de març les 14:45 i el divendres 8 d’abril a les 17:30 hrs d’ Igualada cap 
a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Coliseum. Entrades garantides a platea.

Adeu Arturo parla del mateix de sempre, de teatre. Del teatre que fem a la nostra vida quotidiana; el 
teatre que hi ha al carrer, als mercats, als nostres treballs, amb la família, amb les nostres amistats i també 
socialment, on despleguem les nostres habilitats interpretatives en tota mena d'actes, "paripés", festes, 
casaments, bateigs, comunions i enterraments. A partir de la mort als 101 anys del polifacètic artista 
internacional Arturo Cirera Mompou, el públic coneixerà el veritable guió de la vida d'aquest escriptor, 
pintor, escultor, col·leccionista d'art, poeta, compositor musical, dramaturg, actor i director. Adeu Arturo' 
és un cant a la vida ia com viure intensament. Una esbojarrada comèdia, amb tocs "surrealistes" que, com 
sempre, estarà amanida amb les coses que ens caracteritzen i al més pur estil de La Cubana: amb partici-
pació del públic, sorpreses, música i molt d'humor.

Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte, dia 19 de març de 2022        Hora sortida: 14:45 h.
Divendres, dia 8 d’abril de 2022           Hora sortida: 17:30 h.


