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l llançament de la nau espacial Falcon Heavy de grans 
dimensions, carregada amb el cotxe elèctric Tesla 
Roadster, comandat per un maniquí vestit d’astronauta 
i amb l’objectiu a priori de deixar la seva càrrega 

orbitant en algun punt del cinturó d’asteroides, va ser el punt de 
partida.

No us ha passat mai que llegiu o sentiu una noticia 
que us impacta i que, per algun motiu que desconei-
xeu, cau en l’oblit? 
Els integrants més joves de Cor de Teatre tenen 
molt a dir. 
Hem construït l’espectacle NO SE N’HA 
PARLAT PROU partint de temes que  els inquie-
ten, preocupen o que els mouen a fer-se preguntes.
A partir d’un format periodístic, com són les cartes 
al director, anirem parlant sobre totes aquestes 
temàtiques, algunes d’elles molt sorprenents, 
enllaçades  amb cançons interpretades al més pur 
estil Cor de Teatre.
Un espectacle de creació que dona veu a 

les inquietuds dels nostres joves i a la visió que tenen 
ells sobre el món i la societat on vivim.
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5. Sometimes I feel
 Espiritual negre

1. Space Oddity 
 David Bowie

3. Sweet Dream
 Eurythmics

7. Perfect day
 Lou Reed

6. Somebody to love
 Queen

4. Lemon Tree
 Fools Garden

2. A day in the life
 The Beatles
… en Jeremy… ha mort!

No m’agraden les gimcanes ...
Tot avança … tot es renova!

… pots arribar al  mateix lloc, sí …
però de la mateixa manera?

… es pot saber QUÈ li passa a la gent! …

… sensació que es produeix quan 
alguna cosa ens crea certa intriga …

… i no és IMPORTANT això! ...

… semblava un abocador… per favor …

… no, no us penseu que sóc la típica 
adolescent impertinent …

… tanqueu els ulls …

… serem capaços algun dia d'obviar els 
mals inputs que rebem …Agraïments: 

Enric López, Rafa Belmont, 
i a tots els que ho feu possible.


