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Maria Hervàs, directora de Teatre Nu: “Volem normalitzar el teatre i 

vetllar per la seva accessibilitat universal” 

 

Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que crea, produeix i exhibeix 

espectacles amb l’objectiu de promoure i arrelar les arts escèniques, en totes les seves 

formes, al territori. A més de reivindicar la cultura al centre de la quotidianitat, segons 

explica Maria Hervàs, directora d’aquesta iniciativa amb més de 20 anys de vida. 

 

Tot això ho aconsegueixen a través de La Casa del Teatre Nu, projecte que va participar 

en el Programa IMPULSA CULTURA 2021, un espai cultural singular centrat en la 

creació artística, la programació, la pedagogia i la recerca. 

 

• Com ha evolucionat el vostre projecte des de que vau participar en el Programa 

IMPULSA CULTURA de la Fundació?  

En els darrers tres anys vam canviar la nostra manera de treballar, ampliant l’equip de 

gestió i producció, i el nostre projecte ha crescut molt. Vam tornar amb força ampliant 

l’estructura després de la pandèmia, i a partir d’aquí vam poder participar al Programa 

IMPULSA CULTURA i tenir més eines per poder repensar les nostres accions a través 

d’una planificació estratègica, amb diferents plans de treball que ens aporten una visió 

a mig i llarg termini.  

Hem organitzat els nostres programes en quatre línies de treball, que ens ajuden a 

entendre i explicar millor tot el què fem: la creació pròpia de la companyia Teatre Nu, la 

programació a la Casa del Teatre Nu i als dos festivals que dirigim (Festival de 

Llegendes de Catalunya i Festival Tifa), el projecte pedagògic amb escola de teatre 

pròpia i formació teatral també a altres municipis,  i la residència d’artistes, en la que 

acollim processos creatius d’altres companyies i grups. 

• Quin impacte tenen les residències artístiques i la Casa del Teatre Nu en els 

projectes culturals? Quins aprenentatges s’enduen?  

Les companyies i artistes que venen a la Casa del Teatre Nu marxen amb els seus 

processos de creació més avançats de quan van arribar, havent-los pogut cuinar en un 

entorn rural i tranquil, en uns espais adequats i amb l’acompanyament de Teatre Nu. 

Però el més important és que tots aprenem d’aquestes residències.  

També nosaltres, com a companyia i com a projecte cultural, ens enriquim de cadascuna 

de les residències que passen per casa nostra. Veiem diferents formes de treballar, 

diversos llenguatges, disciplines artístiques i perspectives. Sovint, a més, acabem 

creant sinèrgies i mantenint contacte amb els projectes i les persones que hem acollit. 

 

 

https://www.teatrenu.com/
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• Quina és la vostra relació amb els projectes que fan residències artístiques? 

Per exemple, Aupa Strings, projecte que va participar en la cinquena edició 

del Programa IMPULSA CULTURA. 

Ens agrada dir als artistes que poden fer com si fossin a casa seva. Així, tenen tota la 

llibertat per moure’s i crear al seu ritme sense pressió. Nosaltres acompanyem els 

projectes en la mesura que ho necessiten. A vegades més i a vegades menys. Segons 

el què ens demanen.  

Aupa Strings és un grup consolidat, amb músics professionals amb llarga trajectòria, 

que es caracteritzen per tenir un llenguatge i metodologia pròpia i singular. Nosaltres, 

com a professionals de les arts escèniques els hem pogut oferir els nostres espais i hem 

gaudit veient el seu procés creatiu, compartint-lo amb la nostra comunitat, el poble de 

Sant Martí de Tous. El proper 26 de març hi haurà una actuació oberta al públic, i tenim 

moltes ganes de veure el resultat. 

• De quina manera les arts escèniques es poden convertir en una eina 

pedagògica i de transformació social? 

La nostra missió és la de contribuir a acostar les arts escèniques a tots els públics arreu, 

mitjançant un projecte culturalment ric i socialment transformador que col·loqui la cultura 

al centre de la quotidianitat. Volem normalitzar el teatre i vetllar per la seva accessibilitat 

universal. 

A la Casa del Teatre Nu oferim una programació teatral experiencial que inclou el públic 

com a subjecte partícip de l’acte. Per a nosaltres la formació de públics és molt 

important, per això promovem espectacles de qualitat, proximitat amb els artistes  i 

col·loquis postfunció, entre altres. Creiem que així tothom pot adquirir i millorar el 

pensament crític i la consciència del llenguatge teatral.   

Com a eina pedagògica creiem que, a més de ser lúdic, el teatre també és una eina molt 

útil per al desenvolupament d’habilitats i actituds socials, permet obtenir un aprenentatge 

ampli com la cooperació entre les persones, la millora de la comunicació, el llenguatge 

i la memòria, etc. 

• Com impulseu els vincles amb el territori? 

Creiem en el teatre com un art comunitari, en què la suma de talents individuals fa créixer 

cada nou projecte. Treballem per i amb la comunitat, des de la connexió amb el territori 

de proximitat i mitjançant un discurs local que esdevingui universal, a través del treball 

en xarxa i l’obertura internacional. 

Per fer-ho, comptem amb un enorme suport de la gent del poble, que a banda de ser el 

nostre públic també participen en activitats comunitàries com l’Apagada del Misteri, el 

Qüento de Nadal o la Cercavila Tous és llegenda. També tenim el suport de l’Ajuntament 

de Sant Martí de Tous i altres institucions, i formem part de diferents xarxes i 

associacions professionals. Participar en programes com l’Impulsa Cultura també ens 

ha obert l’oportunitat de crear vincles. Actualment estem teixint propostes plegats amb 

quatre projectes més que van participar a la mateixa edició que nosaltres. 
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A més, ens vinculem a entitats i empreses del territori amb diferents projectes, com ara 

pels patrocinis del Festival de Llegendes o les Empreses Amigues de la pròpia Casa del 

Teatre Nu. Un altre exemple és l’activitat pedagògica que oferim Teatre Nu amb el 

Centre Humanitari de la Creu Roja, situat a Tous. Així com els tallers i xerrades que les 

companyies residents ofereixen a membres d’entitats del poble. 

Com a companyia de teatre girem els nostres espectacles a diferents països, però on 

actuem més és a tot el territori català. Això també ens permet crear molts vincles arreu. 

Estem creant tres nous espectacles que estrenarem enguany i també faran gira. El 

primer serà “Contes Meravellosos”, destinat a públic familiar, i s’estrenarà el proper mes 

de març. Els altres dos aniran dirigits al públic adult, “Estimadíssims malvats” al juliol, i 

“Els Ossos de l’Irlandès” a la tardor del 2023. 

• Quins reptes té Teatre Nu per al futur més immediat?  

Aquests dies estem fent obres per ampliar els espais d’assaig de la residència d’artistes. 

Més enllà d’això, treballem en la internacionalització de projectes sumant-nos a xarxes 

europees i portant el nostre teatre arreu.  

L’any passat vam començar a rebre companyies de teatre llatinoamericanes gràcies a 

la convocatòria de residències Iberoamericana. També hem acollit companyies 

d’Occitània i ens hem adherit a la Red Española de Teatros Alternativos, que ens permet 

un major contacte amb companyies i sales d’altres comunitats autònomes.   

Finalment, ens guiem amb els nous plans estratègics per tal de treballar en el nostre 

projecte artístic, així com en la pedagogia, els públics i audiències, la igualtat de gènere, 

l’accessibilitat i la sostenibilitat ambiental.  

 


