VILANOVA
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Juny 2022

Nanoteatre 2022
Teatre de mínims en llocs inesperats
Divendres 10 de juny, a les 20.30h, 21h i 21.30h
Dissabte 11 de juny, a les 20h, 20.30h i 21h
Punt de trobada: plaça de la Marina
Durada aproximada: 90 minuts

www.escenavilanova.cat
Segueix-nos a:

El Nanoteatre, petites peces dramàtiques fetes a casa.
Amb l'arribada de la Covid-19 vam haver de repensar el Nanoteatre en les últimes edicions.
Enguany hi tornem. Finalment la pandèmia ens ha permés tornar-vos a presentar tot el
potencial del teatre fet per autors, dramaturgs i intèrprets professionals i amateurs de casa.
El Nanoteatre respon al concepte de teatre de petit format en un ampli sentit de la paraula.
Des del 2013, el Teatre Principal produeix aquesta experiència, amb la implicació de
l'escena vilanovina, amb l'objectiu de crear 4 càpsules de teatre, d'una durada de 15'
cadascuna, que es representaran en diferents espais, tot creant un recorregut. Novament
traspassem les fronteres físiques del Principal per continuar programant en d'altres espais,
amb l'objectiu d'arribar a nous públics i fer més properes les creacions escèniques.
Les capsules es representen a diversos espais de la ciutat. Entre espai i espai tindrem unes
guies molt especials que, mentre ens indiquen el camí, ens explicaran històries ben particulars...

Transició 1. Intèrpret: Elsa Martín
Capsula 1. Les rates
Una dona neteja estris de cuina de manera compulsiva per provar de treure'n la pudor. Un home busca uns papers molt importants que no sap on ha
perdut.
Qui
ha
empudegat
la
casa?
Qui
ha
fet
desaparèixer els papers? I sobretot, qui és la persona que tens
asseguda al costat?
Intèrprets: Carles Serra i Susanna Garcia-Prieto
Autor: Alex D. Capo
Direcció: Alex D. Capo

Transició 2. Intèrpret: Alex D. Capo
Capsula 2. La matèria grisa
En William ha escrit una misteriosa carta a la seva dona, per ser llegida
després de la seva mort. Per tant, en William deu ser mort. O no. Per sortir
de dubtes, la Mary, la Sra. Pearl, fa una visita al Dr. Landy, el metge que ha
acompanyat el seu marit durant els seus darrers dies.
Intèrprets: Jordi Pérez i Neus Domènech
Autor: Susanna Garcia-Prieto
Direcció: Alex D. Capo

Transició 3. Intèrprets: Isabel Llanas i Neus Domènech
Capsula 3. Com si ho portèssin escrit al front
La Bruna acut a casa de la Joana per parlar de l’assetjament que el fill
d’aquesta està fent al seu. Però com sempre passa a la vida, les coses no són
blanques o negres i les víctimes poden ser múltiples.
Intèrprets: Montse Panero i Adriana Segurado
Autor: Josep Maria Teixell
Direcció: Josep Maria Teixell

Transició 4. Intèrpret: Lluís Piñol
Capsula 4. Dina amb mi
Dos desconeguts a la cafeteria d’un aeroport de segona. L’un vol estar sol i
l’altre no calla. Una hostessa dramaturga. Un te que crema. Una maleta que
ha fet volar imaginacions des d’aquell llunyà 2019 prepandèmic. Com
s’acabarà la història?
Intèrprets: Adrià Capdet, Enric Forgas i Roser Jané
Autor: Josep Maria Teixell
Direcció: Josep Maria Teixell
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