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Aquest mes d’abril, tornem a tenir teatre a La 
Casa. I no us ho podeu perdre perquè vindrà 
la Carme Pla a fer la seva obra Humor Humà. 
Es tracta d’un espectacle format per diferents 
històries. L’humor, imprescindible sempre i 
potser avui més que mai, és el denominador 
comú que agermana aquest conjunt d’històries. 
Humor subtil, irònic, elegant o destraler, n’hi 
ha tants de diferents, com diferent és l’estil i la 
procedència dels seus autors. Santiago Rusiñol, 
Jesús Moncada, Pere Calders i Josep Carner units 
pels enginyosos aforismes d’en Joan Fuster. La 
saludable pràctica de riure’s de la vida, dels altres 
o d’un mateix a través de paraules sàviament 
triades. 

Humor Humà és una creació de l’actriu Carme 
Pla, molt coneguda per ser una de les integrants 
de T de Teatre, companyia amb la qual ha 
protagonitzat nombrosos muntatges teatrals, a 
més de la recordada sèrie de televisió Jet Lag. 
L’espectacle, que compta amb la direcció de la 
també actriu de T de Teatre Marta Pérez, es va 
estrenar l’any 2015 i ha rodat per nombrosos 
municipis abans d’arribar a La Casa.

Com sempre, no oblideu de reservar la vostra 
entrada, i recordeu que  hi serem des d’una hora 
abans per si voleu prendre alguna cosa.
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“Les aparences
no enganyen, 
són aparences”

Tous en família
Folkids

Per acabar la programació anual del Tous en família, 
l’espectacle sortirà del teatre i ens trobarem a la la 
renovada Plaça de Fàtima per gaudir de la música 
d’en Pep López, que ens presentarà el seu Folkids, un 
espectacle d’animació de ball folk per a tota la família, 
interpretat per tres músics. Aquesta és una de les 
creacions més populars del conegut músic, que ja ha 
vingut a Tous altres vegades, i que aquesta vegada ens 
oferirà un repertori que combina la creació pròpia 
amb les versions de temes populars i tradicionals. Un 
espectacle per ballar i gaudir de la música tot celebrant 
l’arribada de la primavera.



L’agenda Abril 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

Tous i les seves masies I
Presentació del llibre d’Elisa Vidal.
Divendres 12. 21h. La Casa del Teatre Nu
Entrada lliure

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).

Humor Humà
Dissabte 13. 20h. La Casa del Teatre Nu
Preu: 12€/10€ Amics de La Casa i 
gentGRANdeTous

Folkids
Dissabte 13. 12h. Pl. de Fàtima
Activitat gratuïta

La Teresa i el Ramon són mig de casa, no només 
perquè vénen tot sovint, sinó perquè a més, ens 
porten els números. I això, en una companyia de 
teatre, és tot un mèrit. Els artistes tenim fama de 
bohemis i de ser poc preocupats amb aquestes 
coses i per tant ens fa falta gent com la Teresa i 
el Ramon, que no només són uns cracks de les 
finances sinó que a més són tan sensibles, que 
sempre venen a veure el que fem a la programació 
de La Casa. Tot un regal.

Amb la col·laboració de:

Veïns: Teresa i Ramon

L’abril és temps de llibres i com que a La Casa, 
tot sovint hem presentat novetats literàries 
és ben normal que en aquestes dates doncs 
també n’hi hagi una. I ens fa molta il·lusió, no 
només perquè una proposta com aquesta dóna 
sentit al nostre projecte, sinó també perquè 
qui presentarà el llibre serà l’Elisa Vidal, la 
nostra veïna més prolífica. Aquesta vegada ens 
presentarà Tous i les seves masies I, un llibre que 
només de llegir-ne el títol ja vénen ganes de 
tenir-lo. I la sort és que només és la primera part. 
No us ho perdeu.
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“Tous i 
les seves 
Masies I”

Aquest mes d’abril portarem La lleugeresa i altres 
cançons a la Sala Beckett de Barcelona. És un 
teatre amb molta història que abans havia estat 
a Gràcia i ara és al Poble Nou i que acostuma a 
acollir propostes de dramatúrgia contemporània 
del nostre país. A nosaltres ens omple d’orgull 
ser-hi. Però necessitem omplir el teatre i en 
això segur que ens podeu ajudar. Si no heu 
vist l’espectacle, teniu una gran oportunitat 
per fer-ho. I si ja l’heu vist, ens ajudaríeu molt 
recomanant-lo a tothom. No són gaires dies, així 
que quan abans millor. Sí, és cert, aquest text és 
una mica publicitari però són les eines que tenim 
i ens hem de fer valer. Hi serem del 24 d’abril 
al 12 de maig. Les entrades es poden comprar a 
la web de la Sala Beckett. Amb el vostre suport 
segur que això serà un èxit. Per cert la web és 
www.salabeckett.cat

Anem a La Beckett


