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Xerrich 
         en concert

Aquest març celebrarem els aires de primavera amb 
un concert a la casa. El grup Xerrich ens presentarà el 
seu primer disc. Una oportunitat per conèixer de ben 
a prop un projecte jove i ple de força d’uns joves amb 
molt vincles personals i familiars amb el nostre poble. 

El Pau i el Martí Senserrich són dos germans que, 
després de molts anys fent música, han decidit iniciar 
el seu projecte musical propi. Cants i Laments és 
el seu primer treball discogràfic produït per Pau 
Romero. Amb una sonoritat molt especial i personal, 
transmeten una sensació de pau i intimitat que 
convida a entrar en l’imaginari de les cançons on 
parlen de qüestions sensibles però universals, com 
són la soledat, la pèrdua, la coneixença d’un mateix o 
el fet de fer-se gran.

Acompanyats de tres músics, Xerrich ens porta un 
directe ple de força que ens transmetrà el missatge de 
les cançons. Veniu a la casa i deixeu-vos endur per la 
força de la música de Xerrich.

Xerrich en concert

Únic amb la Cia. Martin Melinsky

“L’èxit és arribar a ser 
qui realment ets”

Únic
Cia. Martin Melinsky

El primer espectacle d’aquest mes serà únic, com 
el seu títol indica. Una proposta del clown Martin 
Melinsky que haurà fet residència a Tous durant deu 
dies. Com passa darrerament, la funció que veurem 
a La Casa serà la primera que es podrà veure oberta 
al públic. Una sort poder ser testimonis d’aquests 
processos tan interessants.
 
“Únic” és un espectacle de clown contemporani i 
comèdia física, que fa ús del llenguatge universal 
del gest i les emocions. I que ens parla del desig de 
crear, del reconeixement que tots som creadors i 
que podem manifestar-nos de manera artística de 
múltiples maneres en el nostre dia a dia. A l’obra 
coneixerem en Martinsky, un maldestre oficinista que 
contínuament es posa en problemes i viu entre els 
pols oposats de la seva realitat quotidiana i el somni 
de ser un artista exitós i triomfant. 

L’avorriment que li genera la rutina el porta a jugar 
amb els seus elements de treball per a transportar-
se a mons de fantasia per descobrir que l’art és on 
menys t’ho esperes, i que el veritable èxit en la vida 
és arribar a ser el que realment ets.

“Presentaació del 
nou disc: Cants i 
Laments”



L’agenda  març

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

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

Locura flamenca
Dissabte 26 · 19h. La Casa
Diumenge 27 · 12h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals, 
Amics del Teatre Nu, 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

Únic
Dissabte 12 · 19h. La Casa
Diumenge 13 · 12h. La Casa
Preu: 6€/5€ Famílies nombroses i monoparentals, 
Amics del Teatre Nu, gentGRANdeTous

Xerrich en concert
Dissabte 19 · 20h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics del Teatre Nu, Joves -25, 
gentGRANdeTous

Amb la col·laboració de:

Veïns: El Jesús i la Mercè

Locura flamenca: Una visió 
femenina, lleugera i plena de 
color d’aquest ball
Acabarem el mes de març amb una proposta molt 
original de la companyia Cirque Perdu. Aquesta 
companyia, liderada per l’artista Ruth Salama ens 
presenta una proposta que aborda el flamenc de 
manera inhabitual i amb humor, respectant alhora la 
poètica i l’essència d’aquest art mil·lenari. 

L’espectacle està destinat tant  a afeccionats com 
a desconeixedors del flamenc, nens i adults,  que 
estiguin disposats a compartir 50 minuts de 
transgressió flamenca. 

L’obra ha de ser una conferència sobre els orígens 
del flamenc, impartida per tot una catedràtic en 

Amb el Jesús i la Mercè no podem ser gaire objectius. Sempre els tenim 
a prop, no fallen a cap espectacle i la seva alegria i vitalitat s’encomanen 
a qualsevol. Sempre els sentim a la vora i la seva amabilitat ens fa més 
bones persones. Creiem que el millor que podem fer, des d’aquestes 
poques ratlles que tenim, és donar-los les gràcies pel suport i l’energia 
que transmeten. I fer-los arribar l’abraçada que sempre mereixen. Si els 
veieu, acosteu-vos-hi. Només us farà bé.

que ve acompanyat per la balladora Estrellita. Però la conferència, que vol il·lustrar sobre els ritmes i el 
ball, es veurà alterada perquè el conferenciant, no ha aparegut. Davant d’aquest conflicte inesperat, serà la 
ballarina Estrellita qui haurà d’explica al públic la seva visió del flamenc. I tot plegat malgrat els contratemps 
i imprevistos amb què es trobarà durant la seva presentació. Ruth Salama, creadora de Locura flamenca 
és ballarina, actriu i artista de circ i, al llarg de la seva extensa carrera, ha combinat la dansa amb la seva 
participació en nombrosos espectacles com a especialista en funambulisme i números de teles. Una artista 
amb una llarga trajectòria que arriba a Tous per compartir amb nosaltres tot el seu talent.


