




LA LLUNA DE JOAN:

Un espectacle del 

Teatre Nu basat en 

el conte La Lluna 

d’en Joan escrit i 

il·lustrat per la 

Carme Solé Vendrell.



Presentació 

L’espectacle que us presentem està basat en un conte que la Carme 
Solé Vendrell va escriure i il·lustrar l’any 1982. Quan érem petits, 
l’havíem llegit i mirat moltes vegades, ens agradava tant que hem 
decidit escenificar-lo.

La versió que us presentem no ha volgut copiar exactament les il·-
lustracions del conte, sinó transmetre de forma teatral tot allò que 
ens presenten. La Lluna d’en Joan ens parla de les emocions d’un 
nen que ha de salvar la vida del seu pare que ha emmalaltit. Quan 
llegim el conte, aquestes emocions ens arriben a través de les 
paraules i molt especialment a través de les il·lustracions. Aquestes 
il·lustracions i la història que ens expliquen han guiat la nostra feina 
al llarg d’un procés creatiu en què el treball plàstic de la Carme ha 
estat fonamental per a poder transmetre l’esperit del conte d’una 
manera tan fidel com actual. 

Tot plegat ha suposat un enorme estímul per una companyia que, 
des de fa anys, treballa amb imatges, paraules i titelles.





Fitxa artística

Adaptació teatral del conte: Teatre Nu

Direcció escènica: Víctor Borràs

Intèrprets: Maria Hervàs i Francesc Mas

Disseny escenografia i titelles: Teatre Nu

Construcció titelles: Teatre Nu

Confecció dels caps dels titelles i la lluna: Carme Solé

Pintura i acabats de l’escenografia i els titelles: Carme Solé

Construcció escenografia: Jaume Piera i Joan Hervàs

Confecció vestuari: Teresa Solà

Disseny  il·luminació i efectes de so: Gerard Custey 

Tema musical La Lluna d’en Joan: Jaume Escala 

Versions del tema La Lluna d’en Joan: Oriol Canals i Ricky Falkner

Altres temes musicals de l’espectacle: Oriol Canals i Ricky Falkner

Producció i distribució: Maria Hervàs





Sinopsi

La Lluna d’en Joan és un espectacle que ens parla de les emocions 
d’un nen que ha de salvar la vida del seu pare que ha emmalaltit. En 
Joan és un nen que viu en una illa amb el seu pare, que és pescador. 
Tots dos viuen feliços però, una nit de tempesta, un cop de mar arra-
bassa la salut del pare... 

Edats a les que va dirigit l’espectacle

Per a sessions amb públic familiar: a partir de nens i nenes de 3 
anys.

Per a sessions escolars: el cicles ideals són l’infantil i inicial de 
primària.

Agraïments

Volem dedicar aquest espectacle a aquelles persones que han treba-
llat per fer possible aquest projecte, a les nostres famílies, als amics 
i a tota la gent que ens ha fet estimar l’art d’explicar històries.







Presentació companyia

El Teatre Nu fem espectacles per a tots als públics, familiars, infan-
tils, per a nens i nenes o com vulgueu anomenar-los. A nosaltres ens 
agrada dir-ne teatre. Així, senzillament. Teatre. Un teatre que es 
dirigeix també als espectadors de menys edat, a aquelles persones 
que estan descobrint el món en què hauran de viure i que sovint 
veuen amb uns ulls que a nosaltres ens queden molt llunyans. Fer 
teatre per a infants és jugar a descobrir-ne els somnis, a interpretar-
ne les inquietuds, a retrobar-ne les emocions.

Per recórrer aquest camí, el Teatre Nu busquem envoltar-nos, a 
cada nou projecte, de diferents professionals que enriqueixin el 
nostre bagatge i ens aportin noves maneres de crear i d’arribar al 
públic. Des de l’any 2000, hem creat una desena d’espectacles. 
Durant aquest temps hem viscut un trajecte ple de satisfaccions 
durant el qual hem descobert múltiples maneres d’acostar-nos al 
públic jove de totes les edats, a través de diferents llenguatges 
teatrals. Per a nosaltres, cada espectacle és una descoberta, un nou 
aprenentatge, que ens permet créixer com a artistes i professionals; 
un camí que compartim amb el nostre públic i que ens enriqueix a 
cada moment.







Contacte:
Maria Hervàs i Solà
C/ Migdia 8, bis-A.

08712 Sant Martí de Tous (Barcelona)
Tel. 93 805 08 63 · Mòbil: 677 519 625

teatrenu@teatrenu.com / www.teatrenu.com
facebook.com/teatrenu
twitter.com/teatrenu

youtube.com/teatrenu


