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Després de la primera edició en 
vam voler més, i els nostres 
desit os s’ an fet realitat  el 
Nanoteatre torna als Lluïsos de 
Gràcia.

Es farà els dies 11, 18 i 25 
d’abril i el 2 de maig, i i 
trobareu obres molt variades  
–comèdia, drama i fins i tot un 
micromusical amb Joel Joan 
com a part implicada–, per  
totes amb una durada màxima 
de 15 minuts. Cada dissabte 
es programaran quatre obres 
de manera simultània i cada 
una d’elles es representarà 
quatre vegades entre les 20 i 
les 2 . 0 . ixí podreu escollir 
quina obra voleu veure, 
quantes en voleu veure –una, 
dues, totes!– i també l’ordre. El 
preu també és micro   euros 
cada obra i 10 les quatre. Entre 
funció i funció podreu prendre 
una cervesa Moritz –
patrocinador del Nanoteatre– 
compartint taula, qui sap si 
amb alguns dels actors de les 
obres.

Les representacions es faran 
en espais molt reduïts, amb un 
aforament per a unes 15 
persones, com una sala de 
reunions, una llibreria, uns 
lavabos... així que sigueu 
murris i ràpids a l’ ora de 
reservar les vostres entrades, 
no sigui que us en quedeu 
sense per veure l’obra que us 
ve més de gust!

En aquesta segona edició, 
els encarregats de fer la feina 
bruta, és a dir, destriar el gra de 
la palla d’entre totes les obres 
presentades –72, superant les 
de la primera edició–, a sigut 
un jurat format per Estel Solé, 
dramaturga, actriu i poeta; 
Ricard Farré, actor, llicenciat en 
Art Dramàtic a l’Institut del 
Teatre; i Lluís Hansen, 
professor de dramatúrgia i 
teoria del teatre de l’Institut del 
Teatre i del Col·legi de Teatre.

Entre la programació i 
trobem textos de Sabine 
Dufrenoy, Marc Torrecillas, Pau 
Escribano o Jordi Cervera, i 
interpretats per actrius molt 
conegudes com Nausicaa 

onnín o T ais lume. Per  
també és un bon pretext per 
conèixer les cares del planter 
del teatre a casa nostra.

Nanoteatre es farà l’11, 18 i 25 
d’abril i el 2 de maig als Lluïsos 
de Gràcia (plaça del Nord, 11). 
www.nanoteatre.cat

Segones parts són bones
El Lluïsos de Gràcia enceten la segona 
edició del seu Nanoteatre

Al programa 
hi ha comèdia, 
drama i ns  
i tot un micro 
musical

Com a petit aperitiu de cara a la 
festa grossa que es muntarà a 
la Fàbrica Moritz Barcelona el 
dia de Sant Jordi, l’M-Store 
acollirà la presentació de dos 
c mics publicats per l’editorial 
Diminuta. Tea, de María 
Herreros, i El chico del antifaz, 
d’Alexis Nolla. Serà el dimecres 
1  a les 1 . 0  i és oberta a 
tot om.

Fins ara, María Herreros a 
publicat Fenómeno, Negro 
viuda rojo puta i Cata palabras, i 
a participat en les antologies 

Todas putas i Enjambre. També 
a exposat la seva obra a 

Madrid, Barcelona, Porto, 
Berlín, Santiago de Xile i 
Montreal.

Ara, a Tea mostra el seu 
dibuix nerviós i personal i torna 
a incidir en temes 
compromesos. En aquest cas 
la protagonista encarna a 
qualsevol dona que viu 
atrapada en un món que no 
entén i on, des de sempre, no 
se li a permès opinar. Aquelles 

dones que an de marxar lluny, 
gairebé a una altra galàxia, per 
comprendre tot el que an de 
canviar al seu món.

Radicalment oposada és 
l’obra de Nolla. n super eroi 
que podria ser, per exemple, el 
nostre company de feina 
protagonitza El chico del 
antifaz, que t’atrapa des de les 
primeres pàgines amb les 
seves aventures vestides de 
quotidianitat dins d’unes 
vinyetes plenes de color, un tra  
senzill i marcat i molt de sentit 
de l’ umor.

Aquest és el quart llibre que 
publica Aleix Nolla després de 
Escondite/La isla del diablo, 
Polo Sur i el llibre per pintar 
Tierra extraña, així com 
i lustracions per a diversos 
mitjans de comunicació.

Tea i El chico del antifaz es 
presenten el dimecres 14 a  
l’M-Store (ronda Sant Antoni, 
39) a les 19.30 h.  
www.moritz.cat 

bra grà ca per Sant ordi
María Herreros i Alexis Nolla presenten els 
seus darrers llibres a l’M-Store

‘813’, DE PAULA BONET

HOMENATGE A TRUFFAUT 
El dijous 16 a les 19.30 h serà Paula Bonet qui 
passarà per l’M-Store per parlar del seu últim 
llibre, ‘813’, un homenatge il·lustrat a un breu 
fragment de la filmografia de François Truffaut i 
també al realitzador mateix. 


