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Aquest mes tenim un espectacle molt especial 
a La Casa: Llach poeta. Un recital poètic, 
agradablement musicat, que es va estrenar a 
principis d’any a Barcelona i que ha tingut molt 
bona acollida.

Les lletres de les cançons de Lluís Llach són 
poemes per sí soles. De la mà de l’actor Joan 
Berlanga, podrem gaudir de les històries que ens 
volen contar i les viurem des d’una perspectiva 
diferent. La música, a càrrec d’Albert Flores, 
ens ajudarà a recordar la cançó i donarà més 
emotivitat i força al text.

Les peces aconsegueixen transmetre la tendresa 
dels sentiments, el dolor per la pèrdua, l’alegria 
per la vida, l’amor universal, la crítica cap a la 
injustícia, la ironia d’un país que se sap petit...
tot això amb notes que surten amb força d’un 
piano tocat amb delicadesa, amb espectaculars 
impromptus que enamoren fins a l’últim alè i 
una veu profunda, plena de matisos i sàvia que 
commou i emociona.

No us perdeu un espectacle que us connectarà 
amb la vostra experiència, us farà reviure 
molts moments i, de ben segur, no us deixarà 
indiferents.
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“Cançons que són 
poemes?
Poemes que són 
cançons?
...tant se val, és així 
com ens agrada.”

Amics de Tous
Poema de Nadal
Ens ha quedat un desembre ben poètic. Si el dia 14 
de desembre tindrem Llach poeta la setmana següent 
encetarem les festes de Nadal amb una bonica experiència: 
El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Es tracta 
d’una iniciativa dels Amics de Tous, que ens han demanat 
de col·laborar per fer un recital d’aquesta coneguda obra. 
Serà una lectura amb acompanyament musical d’acordió 
que comptarà amb les veus de veïns i veïnes del poble 
de diferents edats. Promet ser una vetllada molt bonica 
que ens permetrà gaudir de les paraules que Sagarra va 
escriure l’any 1930 i de diferents nadales arranjades per 
Pepita Perelló. No us ho perdeu. Penseu que les places són 
limitades i, com altres vagades que hem fet activitats amb 
gent del poble, farem taquilla inversa que destinarem a 
col·laborar amb La Marató.



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

Amb la col·laboració de:

L’agenda - Desembre

Reserva les teves entrades:
teatrenu@teatrenu.com
+34 677 51 96 25 +34 93 805 08 63
C/ dels Prats,14 08712. Sant Martí de Tous

Llach Poeta
Dissabte 14 desembre
20h. La Casa del Teatre Nu.
Entrades 12€/10€ Descompte Amics 
CTN, gentGRANdeTous, Joves -25 

Poema de Nadal
Associació Amics de Tous
Dissabte 21 desembre
19h i 20:30h. La Casa del Teatre Nu.
Taquilla Inversa

Veïns: Cal Codina
No cal massa presentació dels veïns més coneguts del nostre poble. Segurament són els que cada dia veuen 
passar més gent de Tous. Tothom una hora o altra hi fa cap. I és que sempre fa falta alguna cosa de Cal 
Codina. Nosaltres també hi anem molt, potser menys del que ells voldrien... En tot cas,  només podem 
aprofitar aquestes ratlles per demanar disculpes. Som, sens dubte, els clients més impuntuals de tots. 
Sempre hi entrem quan ja és hora de tancar. No ho fem expressament. Però passa. No sabem ni com. És 
posar els peus a la botiga i adonar-nos que ja ho hem tornat a fer. Des d’aquí podríem fer propòsit d’esmena, 
però segurament no compliríem. Així que preferim seguir cultivant la nostra fama d’artistes impuntuals i 
que això serveixi per recordar al Josep i companyia que quan nosaltres entrem per la porta, això vol dir que 
ja poden anar baixant la persiana.

Vols rebre tota la informació de La Casa?
Si vols rebre tota la informació de la programació i altres 
activitats que fem a La Casa, afegeix-te a la llista de difusió de 
La Casa del Teatre Nu. És molt fàcil!

Envia’ns un 
Whatsapp al 
677519625 i 
nosaltres t’afegim.

Vols ser amic/a de La Casa?
Gaudeix de descomptes en totes les activitats i programació de La Casa i del Tous en Família i altres 
avantatges. Viu una experiència plena de cultura i forma part del nostre projecte. Fes-te’n amic, tu sol o en 
família. Vine a La Casa i sol·licita la teva butlleta d’inscripció*.

*Quota individual: 20€/any :::: Quota familiar: 50€/any.

Aquest número de La Finestra correspon als mesos de 
novembre i desembre. De novembre podem explicar-vos 
què vam fer. Una de les coses que van passar a Tous és 
que va venir la companyia Xip Xap a fer el seu espectacle 
Hamelí.  Xip Xap és un grup amb molts anys d’història 
i estem molt contents que un dels primers llocs on ha 
presentat el seu darrer espectacle hagi sigut a Tous. 
L’obra va anar molt bé. Van explicar la coneguda història 
del flautista posant-hi el seu segell i amb un final que no 
us desvetllarem però que és preciós. Segur que en faran 
moltes funcions, ara tot just han començat la gira, però 
després de passar per Tous aniran amunt i avall un munt 
de temps.
En fi, que si no vau venir...doncs us ho vau perdre. Ara 
bé, si té alguna avantatge això de parlar d’una activitat 
que ja s’ha fet és que us podem ensenyar la foto de la 
visita que els alumnes de teatre de La Casa van fer a les 
interioritats de l’escenografia de l’obra.

Tous en Família Hamelí


