


Fill d’Afrodita i Ares. Germà bessó d’Ànteros. 
Té la forma d’un nen petit de cabell ros i que es

diverteix portant angoixa als cors d'homes i dones. 
L’amor. L’atracció. El desig.  

De vegades encén els cors amb la seva torxa, de
vegades els fereix amb les seves fletxes.

Lluny de ser un déu totpoderós, és una força
permanentment inquieta i insatisfeta.

Eros



El disc
EROS és l’altra cara d’Ànteros. Un disc de 12 cançons, 12 històries
d’amor de totes les mides, formes i edats. Un cicle de cançons,
interpretat per l’Eloi Gómez i la Núria Llausí, a través del qual
faràs un viatge des de l’efervescència del primer amor, fins la
tendresa d’aquells que s’han acompanyat al llarg de tota una vida. 

Mantenint l’essència de la teatralitat amb unes lletres inspirades
en històries reals, trobarem personatges molt diversos enfrontant-
se a aquest univers desconegut que la ciència encara no és capaç
d’explicar.
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L'equip
Música, l letres i direcció artística: NÚRIA LLAUSÍ

Producció Musical:  UNAI EIZAGIRRE i MIQUEL CUXART

Intèrprets: NÚRIA LLAUSÍ I ELOI GÓMEZ

Teclats :  GERARD ALONSO

Baix elèctric :  POL BARBÉ 

Guitarres :  UNAI EIZAGIRRE 

Bateria :  DANI KATENA 



Percussió: JOAN PALÀ

Saxo: CRISTINA MIGUEL

Cello: LAURA MASFERRER

Veus adicionals :  CARME MILAN, BITTOR FERNANDEZ,

CLAUDIA NOGUÉS, POL FORMENT, ROC BERNADÍ 

Fotografies d'assaig: AITOR RODERO

Aquarel� les :  MIREIA LUCAS

Disseny gràfic i  fotografia :  JÚLIA CORTINA

Producció i management :  SÍLVIA MERCÈ I SONET
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Posada en escena

EROS és un concert dramatitzat. 

Hi trobem des d’un amor jove, on les papallones volen per l’estòmac i
treuen la gana, fins un amor antic, que aporta escalfor i confiança.

Aquest cicle de cançons és molt més que un concert ja que
hibrida la música amb la paraula i la interpretació.
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Graduada en art dramàtic, especialitat de teatre musical a l’escola
Eòlia. Té formació de piano, cant, dansa clàssica i jazz. 

Ha treballat com a actriu en diversos espectacles de gran format
com Els Pastorets, dir. Paco Mir al Teatre Poliorama (2013-2015); Nit
de Musicals al Teatre Grec (2015 i 2017); Les Bruixes de Salem, dir.
Andrés Lima al Teatre Grec (2016) i al Teatro Valle-Inclán (2017). 

Engega varis projectes com a compositora i intèrpret: Ànteros (CD i
espectacle) presentat al Festival NunOff i posteriorment al Teatre
Condal (2018); Inèdites (per Youtube i instagram), en col�laboració de
més de 20 artistes del panorama del Teatre Musical.

Actualment està interpretant a John Lennon al musical Una
Habitació Buida de Marc Artigau i Clara Peya, dir. Joan Maria
Segura, que ha fet temporada al Maldà i està de gira per Catalunya.

Núria Llausí



Núria Llausí
+34 630 126 816

nuriagolla@gmail.com

Contacte

https://www.nuriallausi.com/
https://youtu.be/AJIESC2aIsw
https://www.instagram.com/nuriallausi/
https://open.spotify.com/artist/7u4nIVVaVnWU2qOzWmLxUh?si=7RqiWKI5RfCyd-fUNr_Xsw
http://nuriallausi.bigcartel.com/

