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El juny passat vam tancar la temporada sense 
poder gaudir de l’Anaïs Vila dalt l’escenari. Us 
vam prometre que no anul·làvem el concert, sinó 
que l’ajornàvem per a més endavant… I ara ha 
arribat el moment! 

El proper dia 11 la cantautora de Santpedor 
vindrà a La Casa del Teatre Nu a presentar-nos 
‘Contradiccions’, el seu tercer disc, de melodies 
dolces i alhora reivindicatives. Un àlbum amb un 
so renovat, però sense deixar de banda les lletres 
cuidades i sinceres que tant la caracteritzen, així 
com la seva veu, continguda i plena de matisos. 

L’Anaïs ens ha confessat que és un concert 
molt especial per a ella, perquè serà el darrer 
d’aquests 2021 que l’ha portat per tot el país. Un 
recopilatori d’11 contradiccions, una per cançó; 
totes amb una reflexió i crítica social darrere 
sobre la manera que tenim de viure actualment. 
No us la podeu perdre! 

Per terra de dracs

12 de desembre 
18.00h

amb Pep López El diumenge 12 serà el torn dels infants i les 
famílies, que podreu gaudir plegats de ‘Per 
terra de dracs’ a La Casa del Teatre Nu. Aquesta 
és una obra del nostre estimat Pep López, que 
emmarquem dins el Tous en Família. A partir 
d’un llibre sobre dracs i altres éssers mitològics, 
la Martina i en Dídac ens endinsaran en diverses 
històries: una sobre un Emperador xinès que 
pateix d’un mal de cap terrible, una altra sobre 
un nen que va canviar jugar amb un drac per 
jugar amb una videoconsola, o la d’unes perles 
que apareixen cada matí sota el coixí. 

Gaudeix en família d’un espectacle ple d’humor, 
cançons i contes curts on s’uneixen els contes 
mitològics tradicionals i d’autor de diferents 
indrets del planeta. Una obra, a més, que juga 
amb la multidisciplinarietat i amb la interacció 
multimèdia, que no deixa indiferents a petits ni 
grans. Hi vindreu?

Tous en família! 

Ara sí... Anaïs Vila en concert

“un nou so, 

 un nou univers.”

11 desembre
20h



L’agenda desembre

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

CAL CODINA / XARÓ OBRES I CONSTRUCCIONS / GESTIÓ RAMBLA 2 ASSESSORS / CAMIL INSTAL·LACIONS

Per terra de dracs
Diumenge 12. 18h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals,
Amics de La Casa, gentGRANdeTous

Venda d’entrades: www.entradium.com 
o reserva-la a: 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

Anaïs Vila en concert
Dissabte 11. 20h. La Casa. Preu: 14€/12€ Amics 
de La Casa, gentGRANdeTous, Joves -25

Lorca
Divendres 17. 20h. La Casa. Preu: 14€/12€ 
Amics de La Casa, gentGRANdeTous, Joves -25

La Gemma fa molts anys que la coneixem. 
Era alumna de la Tarima, l’escola de teatre 
d’Igualada on fa anys que fem classe. Ara viu 
a Tous i ens fa molta il.lusió que comparteixi 
la seva energia amb nosaltres en diferents 
projectes. El dia 23 serà una de les actrius que 
podreu veure al “Qüento de Nadal”. Molta 
merda!

Amb la col·laboració de:

Veïns: Gemma Bonache

García Lorca arriba a La Casa
L’actor Joel Minguet vindrà el divendres 17 a presentar-
nos ‘Lorca’, un espectacle que transita pels primers 
anys literaris de la vida de Federico García Lorca. Una 
obra que pretén desgranar com mai abans la joventut 
del poeta, a través de la música i la paraula, i amb 
l’amistat d’ell i Salvador Dalí com a punt de partida. 
Minguet la va crear a partir d’un viatge en solitari, 
en què, des del seu campament base a Cadaqués, va 
explorar la costa est francesa. Allà es va submergir de 
ple en la vida de Lorca, va musicar els seus poemes 
i va connectar amb l’amistat de Dalí. No us perdeu 
l’oportunitat de conèixer una cara no tan coneguda del 
poeta andalús amb aquest viatge atmosfèric i intimista.

El Qüento de Nadal
Dijous 23. 20h. El Casal de Tous.
Preu: 10€/9€ Amics de La Casa, 
gentGRANdeTous, Joves -25

El Qüento de Nadal, al Casal
Enguany volem donar la benvinguda al Nadal d’una 
manera especial: amb una vetllada que reuneixi tots 
els touencs i touenques. Serà el dia 23 de desembre, 
al Casal de Tous, on podrem gaudir tots plegats del 
Qüento de Nadal. El va escriure el 1909 Apel·les 
Mestres, dibuixant, il·lustrador, poeta, dramaturg, 
crític, narrador, traductor, música i floricultor. Un 
artista polifacètic que va estimar la bellesa de les 
petites coses -era conegut com “l’amic dels infants, 
de les flors i dels ocells”- i que, malauradament, ha 
quedat oblidat entre altres autors de l’època. Apel·les 
Mestres va ser una figura important pel que fa a les 
arts per als infants, que són els qui porten la màgia 
en aquestes dates tan especials. En aquesta ocasió, el 
Qüento de Nadal estarà interpretat per una quinzena 
d’actors de l’escola de teatre de Tous. Us hi esperem i 
desitgem que passeu unes bones festes!


