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Número 10. Febrer 2019. Sant Martí de Tous

Ens fa una il·lusió enorme que en Ferran Palau hagi 
acceptat de venir a tocar a La Casa. Es tracta d’un 
cantautor que ens agrada molt. El seu treball té una 
acollida molt bona entre els crítics, i el públic que 
mou cada vegada és més.

A la companyia, el seu fan número u és el 
Francesc, que ens va recomanar el seu treball ja fa 
alguns mesos. Ara ens agrada a tots. Ara hauríem 
d’explicar com és la seva música, però a ell no li 
agrada. Recentment, a la revista Núvol afirmava 
“No m’agrada gens explicar les cançons. Una cançó 
ha de ser un mirall on la gent que l’escolta es vegi 
reflectida, la faci útil, la interpreti a la seva manera, 
li doni un significat”.

A La Casa, en Ferran Palau oferirà un concert que 
promet ser molt íntim. I no ho diem només per la 
seva música, sinó per les dimensions i la proximitat 
del nostre espai.  Ell mateix deia “Em trobo bé 
en tota classe d’espais. Exteriors i interiors. Amb 
banda o sense. M’agrada tot”. Esperem que el 
nostre espai també.
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“Serà un abisme 
on he caigut o el 
paradís que em 
dónes tu?”

A part d’en Ferran Palau, aquest mes de febrer 
també ens visitarà el Quartet Altimira. Ja serà el 
segon cop que vindran a Tous. Ells van ser un 
dels primers a actuar al nostre petit teatre, ja 
fa tres anys. I en deuen guardar un bon record, 
perquè han decidit tornar.  Aquesta vegada 
ens presentaran el Quartet n 14 “La mort i la 
donzella” de Franz Schubert.

El Quartet Altimira és una formació nascuda 
l’estiu del 2012 de la iniciativa dels seus membres 
a partir de les ganes de treballar i gaudir del 
principal repertori que s’ha escrit per quartet 
de corda i l’interès d’oferir concerts arreu del 
territori. Han tocat arreu de la geografia catalana.

Els seus membres han tingut l’ocasió de treballar 
en diverses formacions de cambra i de poder 
tocar junts anteriorment en nombroses ocasions, 
compartint molts aspectes comuns i unes 
trajectòries acadèmiques similars ja que tres dels 
seus membres han estudiat al Conservatori de 
Música del Liceu de Barcelona i han continuat 
posteriorment la seva formació a la ciutat de Tel 
Aviv, a l’estat d’Israel.
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“La mort i la 
donzella de 
Shubert”



L’agenda Febrer 2019

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu
MASDEU / CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / FESTIVAL DE LLEGENDES DE 
CATALUNYA - FESLLECAT- / CAMIL INSTAL·LACIONS / JARDINERIA I VIVER  TRAVÉ

Quartet Altimira
Diumenge 3. 12h. La Casa.
Preu: 10€/8€ Amics de La Casa i 
gentGRANdeTous

Reserva les teves entrades:
teatrenu@teatrenu.com
La Casa del Teatre Nu
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712
Sant Martí de Tous (Barcelona).

Ferran Palau
Dissabte 16. 20h. La Casa.
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa i 
gentGRANdeTous

Mare Terra
Dissabte 23. 19h. El Casal.
Preu: 6€/5€ gentGRANdeTous, Amics La 
Casa, famílies nombroses/monoparentals

En Camil ja el coneixeu. Fa de lampista. A nosaltres ens 
arregla l’aigua quan vessa, els llums quan s’apaguen i els 
ploms quan baixen. Ens ha tret de més d’una situació 
compromesa venint a correcuita quan semblava que el 
món s’acabava. Aquest hivern, per exemple, no ha parat 
fins que hem pogut estar calents. Teníem una estufa que 
ens fallava. La vam comprar quan vam inaugurar la Casa, 
i l’home que ens la va vendre s’ha fet fonedís. No hi ha 
hagut manera de poder reclamar. Per sort en Camil ho ha 
solucionat. Ara ja estem com un torró. És una sort que hi 
hagi gent en qui pots confiar, i si són els teus veïns, llavors 
estàs salvat.

Amb la col·laboració de:

Veïns: Camil

Tous en família
Mare Terra
Aquest mes, al Casal de Tous, tindrem un nou 
espectacle de la programació “Tous en família”. 
Aquesta vegada vindrà una companyia que ho té 
a la vora: “La companyia del Príncep Totilau”. 
Ens fa molta il·lusió que Tous sigui un poble 
tan ric culturalment, i una vegada més es podrà 
demostrar.

L’espectacle que ens presentaran serà “Mare 
Terra”.  Una obra d’actors i titelles per a infants 
que ens explica la història d’en Bernat, un nen 
que té cinc anys i una pila de preguntes sense 
resposta: “D’on van sortir la Lluna, el Sol, les 
estrelles i el planeta Terra?”; “Com és que tots 
els dinosaures es van morir?”, “Abans de ser a la 
panxa de la mare, on era jo?”.

Mare Terra està recomanat per a infants a partir 
de tres anys. Com sempre, podreu comprar les 
entrades des d’una hora abans al mateix Casal 
de Tous.


