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Aquest Sant Jordi, i com ja és tradició, l’Elisa Vidal 
ens presenta el seu darrer llibre. Diu que ja és l’últim 
sobre les masies de Tous i els seus agregats, Fillol i La 
Roqueta. Així que ja en pot anar preparant un altre 
sobre el que ella vulgui per poder presentar l’any que 
ve.  
De moment, us recomanem que no us perdeu la 
presentació d’aquest darrer volum en el qual, entre 
moltes altres coses, hi trobareu les últimes deu masies 
amb documents i un epíleg on explica algunes de 
les coses que ha anat observant en el recorregut que 
l’Elisa ha fet pel nostre passat des del 1490 al 1889, a 
través dels documents de les nostres masies.  
La presentació serà el divendres 22 a les 21h. 
L’entrada serà gratuïta, però us recomanem reservar lloc.

Presentació de”Tous i les 
seves masies IV”

Sòlid de Hugkakke

Sòlid
Concert de Hugkakke

A La Casa ens agrada, de tant en tant, deixar de 
banda el teatre i deixar-nos portar per la música. 
Està clar però que, al final, tot és art escènic.  
Doncs aquest mes el començarem amb el músic Hug 
Gabarró o el que és el mateix: Hugkakke, un dels 
noms de l’escena hip hop que porta més de 8 anys 
editant treballs basats en aquest gènere. Ara l’Hug, 
després d’uns quants anys vivint a l’illa de Mallorca, 
ha tornat a l’Anoia i ve a Tous a presentar el seu 
últim treball: Sòlid.  
L’Hug defineix la seva proposta com “una arribada 
a meta, que no té com objectiu deixar de banda les 
etiquetes i acceptar el que ve i com ve, sabent que 
cada situació té moltes versions per ser viscudes.” 
A nosaltres ens fa molta il·lusió que a La Casa hi 
soni hip hop per primera vegada i creiem que 
l’experiència pot ser molt especial. 
Serà dissabte dia 9, com sempre a les 20h.  
A l’Hugkakke (lletres i veu) l’acompanyaran l’Àlex 
Molina (guitarrista) i l’Òscar Fanega (baixista). 
Us hi esperem!

“Sabíeu 
que…”



L’agenda d’abril

Empreses amigues de La Casa del Teatre Nu

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

Celebration

Dissabte 30 · 20h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics del Teatre Nu, Joves -25, 
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

Sòlid, Hugkakke

Dissabte 9 · 20h. La Casa
Preu: 12€/10€ Amics del Teatre Nu, Joves -25, 
gentGRANdeTous

Presentació de”Tous i les seves 

masies IV”

Divendres 22 · 21h. La Casa
Entrada gratuïta

Amb la col·laboració de:

Veïns: El Daniel

Celebration: Una celebració en un 
espectacle
L’últim dia del mes, tindrem l’immens plaer de 
poder veure la presentació del darrer treball de la 
Montse Colomé. Per a nosaltres és emocionant que 
una artista com ella hagi escollit la residència de La 
Casa del Teatre Nu per preparar un projecte en què 
celebra els seus seixanta anys en el món de la dansa. 

El Daniel és un veí del poble molt estimat, ja ho sabeu. Tot i que viu 
una miqueta lluny el veiem sovint córrer amunt i avall fent tot de feines, 
sempre amb amor. A nosaltres ens ha ajudat un munt de vegades, tantes 
que al final li hem demanat si vol venir més sovint. Per això, a partir 
d’aquest mes el Daniel Roda formarà part de l’equip de la companyia, 
i nosaltres no podem estar més feliços. Segur que tota la seva preciosa 
energia ens ajudarà molt. Ja ho veureu.

Segurament molts recordeu la Montse perquè l’any passat ens va ajudar a muntar la cercavila de Llegendes.
Ara teniu una gran oportunitat per veure ballar una de les ballarines i coreogràfes més importants del nostre 
país. I no ho diem per dir.
A Celebration, la Montse ens proposa un solo com a celebració, un espectacle/festa, on compartir les seves 
vivències amb el públic al seu costat, ballant amb ella, acompanyant-la ballant, que és el que més ha fet al 
llarg de la seva vida. Com diu ella: “D’aquí el títol de la peça: Celebration, una celebració de 60 anys ballant 
i bellugant-me al voltant de les arts escèniques.” No us perdeu aquest privilegi.


