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Sopa de Pedres tanca la temporada de Circ i Màgia de 

primavera del Centre Cultural Terrassa 
 
 
El Centre Cultural Terrassa acomiada la Temporada de Primavera de Circ i 
Màgia, diumenge 2 de juny, amb les millors acrobàcies de la mà de la companyia 
Teatre Nu.  
 
Un total de sis espectacles han format part de la Temporada de Primavera de Circ i 
Màgia del Centre Cultural Terrassa la qual ha rebut l’afluència de més de 2.000 
espectadors i una molt bona acceptació per part del públic. 
 
Sopa de Pedres 
 
Basada en el conte popular, l’obra és explicada per un narrador en off que va desgranant 
la història mentre tres actors la interpreten a partir de diferents jocs d’acrobàcia 
originals, frescos i tendres alhora que il·lustren la trama afegint-hi un punt de debat i un 
toc de clown. 
 
A Sopa de Pedres la misèria afecta a un col·lectiu, no a un personatge concret, i és 
aquesta naturalesa de la col·lectivitat la que s’explota en l’espectacle abordant qüestions 
de l’estil: per què els habitants d’un poble ben avingut trenquen l’harmonia? i com es 
poden reconciliar per ser un poble encara més ben avingut? 
 
Teatre Nu fa un pas més en la seva trajectòria artística i presenta, amb aquest espectacle, 
una reflexió sobre la necessitat de trobar en l’enginy i la creativitat col·lectives la 
solució a les dificultats globals. 
 
Per treballar aquesta idea, la seva proposta se centra en la interpretació gestual, amb 
teatre visual i de moviment i tècniques de circ i de dansa. 
 
Teatre Nu 
 
Companyia de teatre formada l’any 1991 per Víctor Borràs i Maria Hervàs. Durant uns 
quants anys van compaginar la creació dels primers espectacles amb la seva formació 
artística a l’Institut del Teatre de Barcelona. L’Odissea, Tot va bé si acaba bé o La pau 
perpètua van ser les primeres representacions. 
 
A partir de l’any 1999 van començar a funcionar com un col·lectiu professional, i ho 
van fer amb el compromís de dirigir les seves pròpies creacions infantils. Els seus 
espectacles combinen la tècnica artística amb el llenguatge propi del teatre visual i de 
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titelles. Els hi agrada explicar històries per a petits i grans i per fer-ho utilitzen obres 
d’autors que tinguin o hagin tingut la mateixa voluntat que ells. 
 
L’any 2000 van estrenar L’home just, espectacle amb el qual van guanyar el premi 
Xarxa-Sgae de teatre per a públic infantil i juvenil. 
 
 
 
Les dades 
 
Espectacle: Sopa de Pedres 
Companyia: Teatre Nu 
Direcció escènica i dramatúrgia: Víctor Borràs i Gasch 
Intèrprets: Agustí Cardona, Maria Romero i Marta Soler 
Durada: 50 minuts 
Data: diumenge 2 de juny    
Hora: 18 h 
Preu: 7 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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