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FER RIURE ÉS UN ART 

Amb Joan Pera 
Dl. 7 de setembre / 20.00 h / 15 € web

RÉMORA
Companyia TeatrAndreu

Dg. 20 de setembre  / 19.00 h / 7 € web

LA PLAZA DEL DIAMANTE
Amb Lolita Flores

Ds. 26 de setembre / 21.00 h / 15 € web

LA VERITABLE HISTÒRIA DELS TRES PORQUETS 

Companyia Xip - Xap
Dg. 4 d’octubre / 12.00 h  / 6 € web

THE FUNAMVIOLISTAS
Companyia The Funamviolistas

Ds. 17 d’octubre / 21.00 h / 12 € web

PATATU
D’Àngels Bassas. Companyia Únics produccions

Ds. 24 d’octubre / 18.00 h / 6 € web

PETITS MONSTRES
Produccions La Villarroel i Focus

Ds. 14 de novembre / 21.00 h / 12 € web

MANS 
(Espectacle per a nadons)

Companyia Fes-t’ho com Vulguis
Dg. 15 de novembre / 11.00 h – 12.00 h / 6 € web

COMO EN LA CASA DE UNO...
(... en ningún sitio)

Amb Santi Rodríguez
Dv. 27 de novembre / 21.00 h / 15 € web

MADAME BUTTERFLY

Companyia Òpera Jove de Catalunya
Ds. 28 de novembre / 20.00 h / 15 € web

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO
Amb Gisela, Elsa Anka i Octavi Pujades 
Dg. 29 de novembre / 18.00 h / 15 € web

ELS VALSOS D’STRAUSS I MOLT MÉS 
(Tradicional concert de Nadal)

Companyia Òpera Jove de Catalunya
Ds. 19 de desembre / 21.00 h / 12 € web

L’AVI TONET

Companyia Jordi del Rio
Dg. 20 de desembre / 12.00 h / 6 € web

a b o n a m e n t  f a m i l i a r  e x c l ò s  a b o n a m e n t 
e x c l ó s  c a r n e t  p e t i t s  i  g r a n s  e s p e c t a d o r s

Venda d’entrades: www.teatrenuriaespert.cat o a taquilla



Dilluns 7 de setembre
A les 20.00 hores

Monòleg

Fer riure és un art vol celebrar els 50 anys de professió de Joan Pera 
amb una classe magistral sobre l’art de fer riure, i intentar donar 
resposta a les preguntes que tot comediant es fa quan s’enfronta sol 
davant del públic: Com ens fa riure en Joan? És ell que ens fa riure 
o són els seus personatges? Són les situacions creades o són les 
seves experiències vitals? Amb la seva comicitat habitual i dirigit per 
Martí Torras, revelarà alguns dels seus trucs d’actor, i desmuntarà 
algunes de les tesis escrites sobre l’humor.

Si riure és un art o no, ho sabrem després d’aquesta classe magis-
tral.

DURADA 1 hora i 45 minuts
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en català

FER RIURE ÉS UN ART
amb Joan Pera

EXCLÒS
D’ABONAMENT



Diumenge 20 de setembre  
A les 19.00 hores

Teatre

Francis García Brao, l’actor, director i ara autor de la companyia 
TeatrAndreu ha escrit aquesta original peça teatral on el públic tin-
drà un paper molt important en el seu desenvolupament. 

Soledad ingressa a presó en acollir-se al seu dret de no declarar i 
l’espectador es posiciona com a Tribunal del Jurat. 

Va perpetrar ella el crim? Quin crim? Per què?

Abans de dictar sentència, el públic mastegarà el veredicte mentre 
repassa el passat i el present de la protagonista amb una hilarant 
companya de cel·la. Tot això, acompanyat d’un grup de personatges 
capaços d’exposar els secrets morals que componen la història.

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU Anticipada: 7 €
 Taquilla: 9 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en castellà

RÉMORA
Companyia TeatrAndreu

TALENT
LOCAL

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Dissabte 26 de setembre  
A les 21.00 hores

Monòleg dramatitzat

La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, es desenvolupa durant els 
anys de la postguerra. Explica la història de Natàlia, la Colometa, 
una noia que se sent perduda al món. Òrfena de mare, veurà patir i 
morir als seus éssers estimats. La protagonista passarà fam i misè-
ria i moltes vegades es veurà incapaç de tirar endavant als seus fills.

Lolita Flores interpreta, amb la seva característica força dalt dels 
escenaris, un monòleg interior, dur, costumista i punyent, ple de 
simbolismes.

La novel·la és una crònica fidel de la Barcelona de la postguerra i de 
com va marcar aquest període històric als seus habitants. 

Mercè Rodoreda és considerada una de les escriptores de llengua 
catalana més influent de la seva època. La seva obra s’ha comparat 
a vegades, pel seu estil i la seva capacitat descriptiva, amb la de 
Virginia Woolf.

“El que a mi em passava és que no sabia molt bé per què estava al món”. 
La Colometa

DURADA 1 hora i 15 minuts
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en castellà

LA PLAZA DEL DIAMANTE
amb Lolita Flores

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Dissabte 17 d’octubre 
A les 21.00 hores

Teatre / Música

En una plaça qualsevol, es troben casualment tres dones amb un 
present truncat. Aquest encreuament del destí canviarà les seves 
vides inevitablement. L’amistat, la superació, i la quotidianitat són 
el guió d’aquesta entranyable i commovedora història, explicada per 
les seves tres intèrprets a través de la combinació de la música, de 
la dansa, del cant, de l’humor i del teatre del gest, sense necessitat 
de la paraula. 

Aquest és un espectacle innovador i únic en el món, que aconse-
gueix combinar les diferents disciplines artístiques en un mateix 
espectacle.

El repertori de l‘obra és a la vegada la banda sonora i la veu dels 
personatges. Una fórmula que ens trasllada a les pel·lícules del ci-
nema mut. Obres d’Antonio Vivaldi, de Edvard Grieg, d’Astor Piaz-
zolla, de Rita Pavone, de bandes sonores com Deseando amar, Les 
Triplettes de Belleville i temes clàssics del jazz i del tango argentí, 
formen el guió de l’espectacle.

Premi MAX a l’espectacle revelació 2014.

DURADA 1 hora i 10 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Sense text

THE FUNAMVIOLISTAS
Companyia The Funamviolistas

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Dissabte 14 de novembre 
A les 21.00 hores

Teatre

Tots vivim rodejats de pors, però intentem superar-les o, almenys 
amagar-les de la vista dels altres. L’Anna, en canvi, ha decidit con-
viure amb tots els seus temors i paranoies i ensenyar-los sense 
complexos, acceptant així, públicament, que la seva vida és i serà 
una veritable merda. 

A punt de fer els 40 anys, artista conceptual a l’atur i vivint de nou 
a casa dels seus pares, l’Anna no suporta el món en el qual viu, i el 
món tampoc la suporta a ella. Només que la seva idíl·lica vida de 
merda es veurà amenaçada per la intenció de la seva germana Mar-
ta de separar-se del seu xicot – vegà i practicant de ioga – i tornar 
a la llar paterna.

La guerra esclatarà entre les dues germanes per conquerir un ma-
teix espai, i en aquesta batalla delirant s’enfrontaran les dues ma-
neres radicalment oposades i irreconciliables de veure el món i de 
viure’l; dues maneres d’enfrontar-se al buit i a les pors i dues ma-
neres de salvar-se un mateix quan tot va malament, molt malament.

DURADA 1 hora i 15 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en català 

PETITS MONSTRES
Produccions La Villarroel i Focus

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Divendres 27 de novembre 
A les 21.00 hores

Monòleg

Tal com diu en Santi Rodríguez:

“El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Yo 
siempre lo he dicho, como en la casa de uno… en ningún sitio. De 
todas formas hay que viajar siempre que puedas. Conocer gente de 
todos sitios, está bien. La mayoría es gente muy simpática, aunque 
como no sabes lo que hablan lo mismo te están sonriendo mientras 
te dicen que nos van a cobrar el doble porque somos guiris.

Porque lo curioso de salir fuera es que te conviertes en guiri sin 
darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque son de allí, de donde 
tú estás… ¿Que no te enteras? Vente a oírme y te lo explico todo 
despacico…”

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en castellà

COMO EN LA CASA DE UNO... 
(... EN NINGÚN SITIO) 
amb Santi Rodríguez

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Dissabte 28 de novembre 
A les 20.00 hores

Òpera

Madame Butterfly narra la història de Cio-Cio-San, una geisha de 
Nagasaki, que confia cegament en l’amor d’un oficial de la marina 
americana, Pinkerton, el qual en casar-se segons la llei japonesa, 
torna al seu país.
Quan descobreix que l’home que estima reapareix casat amb una 
americana, sol·licitant fer-se càrrec del fill que ella ha donat a llum 
durant la seva absència, Cio-Cio-San posa fi al seu somni occidental 
i es suïcida.
Aquesta òpera de Puccini és única per la seva capacitat de despertar 
emocions, de revelar-nos com a pròpia la felicitat o el dolor dels 
seus personatges.

DURADA 2 hores i 30 minuts (obra en tres actes)
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

Espectacle en italià amb subtítols en castellà

Companyia Òpera Jove de Catalunya

MADAME BUTTERFLYPREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Dissabte 19 de desembre  
A les 21.00 hores

Música

Torna el concert de Nadal al Teatre Núria Espert, un dels concerts 
per a orquestra més aclamats al món, per tancar la temporada 
d’arts escèniques del 2015.

Vint músics i dos solistes de l’Òpera Jove de Catalunya a l’escenari 
faran reviure les peces més emblemàtiques dels valsos d’Strauss i 
d’aquells temes que estan en sintonia amb aquest compositor. 

Un concert tradicional, però a la vegada divertit i diferent, amb la 
personalitat i l’aire juvenil dels seus intèrprets. 

Si vàreu venir l’any passat trobareu un nou concert, sense oblidar 
els temes de sempre. 

Si és el primer cop us sorprendrà la interpretació i la selecció musi-
cal per a aquesta nit a les portes del Nadal. 

DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle

ELS VALSOS D’STRAUSS 
I MOLT MÉS, Concert de Nadal
Companyia Òpera Jove de Catalunya

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



LA VERITABLE HISTÒRIA DELS TRES PORQUETS

PATATU

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO

L’AVI TONET

MANS
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O
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Abonaments
Per a aquesta temporada us proposem dos tipus d’abonaments:

ABONAMENT PREMIUM  ....................... 65 €
La venda de l’ABONAMENT PREMIUM s’obrirà dilluns 6 
de juliol de 2015 a les 10.00 hores mitjançant el web del 
teatre.

Aquesta modalitat inclou 7 espectacles d’arts escèniques.

Amb aquest abonament gaudireu de molts avantatges:

•	 Tindreu	un 25% de descompte sobre el preu de venda anticipada de 
cada espectacle.

•	 Tindreu	preferència per elegir les butaques numerades que trieu. 
Les entrades d’abonament es posen a la venda abans que les 
entrades de cada espectacle.

•	 Tindreu	prioritat	amb	la	informació	quant	a	futures	promocions	i	
activitats paral·leles entorn al teatre.

 
 
ABONAMENT  4de7

La venda de l’ABONAMENT 4de7 s’obrirà dilluns 
20 de juliol de 2015 a les 10.00 hores mitjançant el web 
del teatre.

Aquesta modalitat permet escollir 4 dels 7 espectacles d’arts 
escèniques. 

És un abonament a la carta de la temporada, el preu varia en funció 
dels espectacles triats.

•	 Tindreu	un	15% de descompte sobre el preu de venda anticipada de 
cada espectacle.

Venda d’entrades: www.teatrenuriaespert.cat o a taquilla

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



Diumenge 4 d’octubre  
A les 12.00 hores

Titelles

Una de les coses que no sabíem de La veritable història dels tres 
porquets és que el més petit era una porqueta, que volia viatjar amb 
moto i ser arquitecte. Us proposem un espectacle dels de sempre 
adreçat als nens i nenes, però amb petites variacions que us caldrà 
descobrir i que, a més a més, us permetran d’aprendre les primeres 
paraules en una llengua nova, cantar cançons i potser inclús ballar-
les.

Per cert, com es diu en anglès? Bufaré, bufaré i la casa et volaré!

DURADA 55 minuts
PREU Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada 
 (màxim 2 entrades per carnet)

Espectacle en català

LA VERITABLE HISTÒRIA 
DELS TRES PORQUETS
Companyia Xip - Xap

+ 3 anys



Dissabte 24 d’octubre  
A les 18.00 hores

Teatre

Àngels Bassas, actriu de teatre, cinema i televisió, feia el que fan 
tantes mares: dur el seu fill a escola cada dia. Ella, però, s’inventava 
històries per a tenir-lo entretingut pel camí. De les històries que 
imaginava en va néixer un personatge, mig pagès i mig pallasso, 
que va acabar inspirant un seguit de llibres. Ara, en Patatu, que és 
com es diu el protagonista d’aquestes històries, arriba a l’escenari 
en un patatuespectacle per als més petits de la casa, on la Malèvola 
alterarà l’ordre natural de les coses i tots els habitants de Pata-
tum aconseguiran restablir-ho, gràcies a la màgia d’en Mag Martí i 
l’enginy d’en Patatu!

Una coproducció del Grec 2014 Festival de Barcelona i Únics Pro-
duccions.

DURADA 60 minuts
PREU Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada 
 (màxim 2 entrades per carnet)

Espectacle en català

PATATU
D’Àngels Bassas. 
Companyia Únics produccions

+ 4 anys



Diumenge 15 de novembre   
A les 11.00 hores i a les 12.00 hores

Teatre

Espectacle multisensorial per a nadons.

Mans és un espectacle pensat perquè els nens i les nenes tinguin 
una experiència teatral gratificant i engrescadora. Mans és un es-
pectacle visual ple d’imatges poètiques expressades amb diferents 
llenguatges.

El llenguatge corporal, que comença amb les mans i s’escampa a 
tot el cos; la música que tot ho embolcalla; el llenguatge visual dels 
colors, la llum i les ombres; la transformació de l’espai; la paraula, 
justa i afinada per a endreçar-ho tot.

Un espectacle que us convidarà a fer un viatge a mons reals i mons 
fantàstics. A somniar. A pensar. A escoltar. A riure.

DURADA 35 minuts
PREU Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada 
 (màxim 2 entrades per carnet)

Espectacle en català

MANS (Espectacle per a nadons)

Companyia  Fes-t’ho com Vulguis

0 a 3 anys



Diumenge 29 de novembre  
A les 18.00 hores

Teatre musical

Gisela y el libro mágico és un musical per a tota la família on viuràs 
les aventures de la fada Gisel que ens transportarà a un món de 
fantasia amb cançons tan màgiques com emblemàtiques de les 
pel·lícules Disney: Des de La Bella y Bestia, El Rey León, La Sirenita, 
Peter Pan, Mary Poppins, Aladdín, Hércules, fins a Frozen: El reino de 
hielo... Tot això, envoltat de números de màgia i il·lusionisme, una 
il·luminació de conte i veu en directe. 

Aquest musical està protagonitzat per una de les veus més esti-
mades d’aquest país, Gisela, que és la veu Disney a Espanya, que 
comparteix escenari amb l’actriu i presentadora Elsa Anka, que fa 
el paper de bruixa malèfica o Octavi Pujades, actor que hem pogut 
veure tant en teatre com en televisió o el cinema, que serà el divertit 
bruixot ajudant de Gisel. 

Endinsa’t en un conte de fantasia on els nens també formen part de 
la història, i també podran cantar les seves cançons preferides. Un 
musical diferent i innovador que farà gaudir de la vetllada tant als 
petits com als adults.

DURADA 1 hora i 20 minuts
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del 
 començament de  l’espectacle

Espectacle en castellà

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO
amb Gisela, Elsa Anka i Octavi Pujades

+ 5 anys

EXCLÒS
DE CARNET



Diumenge 20 de desembre   
A les 12.00 hores

Teatre

En Magí és un nen que arriba com cada dia a l’escola. Avui la seva 
tutora els encomana una tasca molt especial. Hauran d’escriure una 
redacció sobre algun ésser estimat, familiar, amic... I decideix es-
criure sobre el seu avi, l’avi Tonet, que malauradament fa uns mesos 
que es va morir. Amb humor i tendresa viurem els records d’un nét, 
les seves primeres vivències amb l’avi, els llocs on el portava i els 
dies inoblidables al seu costat; alhora que descobrirem un perso-
natge entranyable i divertit, l’avi Tonet.

DURADA 55 minuts
PREU Anticipada: 6 €
 Taquilla: 8 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
 Petits Grans Espectadors: 4 € per entrada 
 (màxim 2 entrades per carnet)

Espectacle en català

L’AVI TONET
Companyia Jordi del Rio

+ 4 anys



Aquest carnet està adreçat a públic de 0 a  14 anys.

El CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS dóna accés als especta-
cles familiars amb un descompte del 50% sobre el preu a taquilla 
(2 entrades per carnet indistintament al web o a taquilla) i, a més, 
facilita informació d’espectacles i de promocions especials.

Per obtenir el CARNET PETITS GRANS ESPECTADORS heu de fa-
cilitar les vostres dades al Teatre Núria Espert qualsevol dia de 
teatre familiar, o bé a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

Carnet petits grans 
espectadors

Entrades
La venda de localitats d’espectacles familiars s’obrirà  dilluns 6 de ju-
liol  de 2015 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.

Les entrades dels l’espectacles Fer riure és un art, de Joan Pera (espec-
tacle exclòs d’abonament) i Gisela y el Libro Màgico (espectacle exclòs 
del Carnet de Petits Grans Espectadors) es posaran a la venda el dilluns 
6 de juliol 2015 a les 10.00 hores mitjançant la web del teatre.

La venda de localitats d’espectacles d’arts escèniques s’obrirà dilluns 
27 de juliol de 2015 a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.

Totes les entrades anticipades es poden comprar a través del web del 
teatre, amb un descompte sobre el preu de taquilla.

També podreu comprar entrades a taquilla, sempre que no s’hagin ex-
haurit prèviament, una hora abans del començament de l’espectacle.

Si algun espectacle no es pogués fer en les dates programades es bus-
carà una data alternativa per la seva representació. Només en el cas que 
no fos possible programar-lo es retornarà l’import de l’entrada.

Si sou un grup organitzat de més de 15 persones poseu-vos en contacte 
amb nosaltres a través dels canals de comunicació del teatre. Podreu 
optar a descomptes de grup.

•	El	teatre	obrirà	les	portes	30	minuts	abans	del	començament	de	
l’espectacle.	Es	prega	puntualitat.
•	Un	cop	començat	l’espectacle	no	es	podrà	accedir	a	la	sala,	tam-
poc	es	podrà	abandonar	la	sala	enmig	de	l’espectacle	i	es	perdrà	
el	dret	a	tornar	a	entrar.
•	Tot	el	públic	ha	de	tenir	la	seva	entrada	sense	excepció	d’edat	
(nens	inclosos).
•	Els	telèfons	mòbils	i	els	aparells	electrònics	que	puguin	emetre	
algun	senyal	acústic	s’han	de	desconnectar	abans	del	comença-
ment	de	l’espectacle.
•	No	està	permès	menjar	i	beure	dins	de	la	sala.

Informacions Teatre Núria Espert

Compra ja el teu A B O N A M E N T !

Abonament 
PREMIUM 
•	 7	espectacles	a	65	€
•	 Un	descompte	del	25%	
sobre	el	preu	de	venda	
anticipada

 A partir del dilluns 
 6 de juliol

Abonament 
4 de 7
•	 Tria	4 espectacles 

dels 7 que	estan	en	
abonament

•	 Amb	un	descompte	
d’un	15%	sobre	
el	preu	de	venda	
anticipada

 A partir del dilluns 
 20 de juliol

DESCOMPTES
Tens dues opcions:

Venda d’entrades: www.teatrenuriaespert.cat o a taquilla

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de7
A B O N A M E N T



EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISITES CON-

CURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISI-

TES EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISITES 

CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE 

VISITES CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL 

TEATRE VISITES CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA 

NITS AL TEATRE VISITES CONCURSOS CONCURSOS EXPO-

SICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISITES CONCURSOS 

EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISITES CON-

CURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEATRE VISI-

TES CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS AL TEA-

TRE VISITES CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA NITS 

AL TEATRE VISITES CONCURSOS EXPOSICIÓ JOC DE TAULA 
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TEATRE NÚRIA ESPERT
pl. de Federico García Lorca, 1

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura
pl. de l’Ajuntament, 1. 2a planta
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
c/e: info@teatrenuriaespert.cat

facebook.com/TeatreEspert twitter.com/TeatreEspert

www.teatrenuriaespert.cat

•	 Al	web	trobareu	més	informació	del	teatre	i	de	cada	espectacle.
•	 Des	del	web	podreu	comprar	qualsevol	abonament,	o	 les	entrades,	

imprimir-les a casa o, si voleu, recollir-ho al teatre.
•	 Registreu-vos	i	rebreu	tota	la	informació	de	nous	espectacles,	promo-

cions i descomptes al vostre correu electrònic.

Serveis

localitats 
numerades

teatre 
accessible

seients per a 
infants

bar restaurant

compra per 
internet

targeta de 
crèdit sense 

comissions
pàrquing a 
2 minuts


