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EL RUMBO DE TUS PASOS
Companyia A Compás
Ds. 30 d’abril / 21.00 h / 10 € web

YOU SAY TOMATO
Amb Anna Moliner i Joan Negrié
Dg. 8 de maig / 19.00 h / 10 € web

100 ANYS DE FRANK SINATRA
Bruno Oro & Vicens Martín 
Dream Big Band
Dv. 20 de maig / 21.00 hores / 15 € web

ARSÉNICO POR COMPASIÓN
Companyia 4 Gags
Dg. 5 de juny / 18.00 hores / 7 € web

a b o n a m e n t  e x c l ò s  a b o n a m e n t

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

Companyia Manresa Teatre Musical 
Dg. 31 de gener / 17.30 h / 15 €

OLIVIA Y EUGENIO
Amb Concha Velasco i 

Hugo Aritmendiz / Rodrigo Raimondi
Ds. 13 de febrer / 21.00 h / 18 € web

FEMENINO SINGULAR
Amb Marta Belenguer, Carolina Solas, Jorge 

Muñoz, María Vázquez i Rosa Manteiga
Ds. 5 de març / 21.00 h / 12 € web

MARIA ROSA
Coproducció Teatres en Xarxa i 

Teatre Nacional de Catalunya
Ds. 19 de març / 21.00 h / 12 € web

EL TEST
Amb David Bagés, Dolo Beltran, 

Mima Riera i David Vert
Ds. 9 d’abril / 21.00 h / 12 € web
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Diumenge 31 de gener
A les 17.30 hores

Musical
Basada en la pel·lícula Moulin Rouge (2001), explica la història de 
Satine, cortesana i estrella del famós cabaret de París.

Any 1900 París. El bohemi Christian s’enamora de l’estrella del Mou-
lin Rouge, Satine, i una nit, per culpa d’un malentès, els seus ca-
mins s’acaben creuant. Ell l’atrau amb la poesia i ella l’encisa amb 
la llum que irradien els seus ulls, però tot canviarà quan Satine des-
cobreix que Christian no és un duc milionari al qual està disposada 
a convèncer perquè financiï la propera producció del Moulin Rouge. 
És aleshores quan el seu cor es debatrà entre l’amor que sent pel 
bohemi i l’interès pel duc que li permetrà convertir-se en una gran 
actriu.

La pel·lícula buscava fer caure les normes convencionals en totes 
les àrees possibles i, en el cas d’aquesta genuïna versió, integra te-
mes del pop actual que ja formen part del repertori vital de molta 
gent: “Single Ladies”, de Beyoncé, i d’altres temes de Christina Agui-
lera, Prince o Madonna.

Utilitza l’etiqueta #MoulinRougeMTM a les teves xarxes socials!
DURADA 3 hores, amb descans
PREU 15 €
 13 € per a grups, a partir de 12 persones
Espectacle en català

MOULIN ROUGE
Manresa Teatre MusicalEXCLÒS

D’ABONAMENT



Dissabte 13 de febrer  
A les 21.00 hores

Teatre

Mare i fill s’enfronten a una situació extrema on es qüestionen els 
valors que sorgeixen en temps de crisi. La tragèdia s’apropa irre-
mediablement a Olivia, que recorda el seu passat fent un sincer 
ajustament de comptes amb el seu marit, la seva mare, les seves 
amistats, els seus metges i amb tots aquells que presumeixen ser 
normals, com polítics, professionals i esportistes amb èxits. Sobre 
ells  Olivia es planteja si són més normals que el seu fill Eugenio, un 
jove amb síndrome de Down. Finalment, qui és normal en aquesta 
vida?

Olivia y Eugenio és una obra actual dins del marc de la corrupció po-
lítica, el terrorisme, l’alcoholisme juvenil, la inseguretat ciutadana... 
de què es desprèn una altra pregunta: “qui és realment feliç, una 
persona que sembla tenir èxit o un jove com l’Eugenio?”

Utilitza l’etiqueta #OliviaYEugenio a les teves xarxes socials!
DURADA 1 hora i 30 minuts
PREU Anticipada: 18 €
 Taquilla: 21 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en castellà

OLIVIA Y EUGENIO
Amb Concha Velasco i 
Hugo Aritmendiz /Rodrigo Raimondi

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
A B O N A M E N T



Dissabte 5 de març   
A les 21.00 hores

Teatre
Femenino singular pretén reflexionar sobre les dones d’avui, des 
de si mateixes, amb els homes com a teló de fons, com a subjecte 
el·líptic, amb les seves cares, els seus actes i amb tot el que evi-
dencia que els homes són circumstància necessària, inevitable en 
aquesta proposta, però on la seva presència física és eludible i no 
és necessàriament dolenta.

Aquestes dones, aquesta nit, s’han alliberat de les seves responsa-
bilitats que han estat assumides pels seus marits-parelles-exma-
rits-exparelles-avis-germans-cangurs, cadascuna com ha pogut, 
han empaquetat les criatures i deixant el menjar preparat i el full 
de paper anotat amb tot el que has de fer en la meva absència, i 
ni una cosa més, bany, crema, pijama, sopar, llit, conte, tanques 
el llum, no dormis amb la criatura, sola, que s’acostumi, la tele 
fluixeta, i ni una cosa més, ho entens, ni una.

El món al revés.

Aquesta nit Carolina, María, Marta i Rosa, abandonen aparentment 
els seus rols i n’assumeixen d’altres, els de les seves companyes.

Per què?... Es senten bé així.

Utilitza l’etiqueta #FemeninoSingular  a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 15 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en castellà

FEMENINO SINGULAR
Amb Marta Belenguer, Carolina Solas, 
Jorge Muños, María Vázquez i Rosa Manteiga

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
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Dissabte 19 de març 
A les 21.00 hores

Teatre 

El clàssic d’Àngel Guimerà per redescobrir un dels personatges més 
suggeridors del teatre català. Una història d’assassinats, venjances 
i passions ocultes, que denuncia les injustícies socials causades per 
la precarietat laboral.

Amb aquest retrat d’un grup d’obrers que participen en la construc-
ció d’una carretera, Guimerà dóna veu al sofriment d’un sector po-
pular terriblement castigat i s’endinsa en un fascinant univers de 
tensions sexuals que converteixen aquesta obra en un esclat de mo-
dernitat dins del panorama teatral del seu temps.

Utilitza l’etiqueta #MariaRosa a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 50 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en català

MARIA ROSA
Teatres en Xarxa i 
Teatre Nacional de Catalunya

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
A B O N A M E N T



Dissabte 9 d’abril
A les 21.00 hores

Teatre
Què triaries? Cent mil euros ara mateix, o un milió d’aquí a deu 
anys?

Així de simple, així de difícil.

Aquest és el dilema al què s’enfronten l’Hèctor i la Paula -un ma-
trimoni amb problemes econòmics- quan el Toni, un bon amic de la 
parella, els planteja el test de personalitat que ha elaborat la Ber-
ta, la seva actual companya, una psicòloga molt exitosa i mediàtica.

La decisió que ha de prendre el nostre matrimoni sembla ben 
senzilla: conformar-se amb una petita fortuna a l’instant, o esperar 
deu interminables anys per guanyar deu cops més. El que comença 
sent un supòsit teòric, un simple test de personalitat, anirà a poc 
a poc despullant les personalitats i els secrets més profunds dels 
nostres personatges, els obligarà a posar preu als seus principis i, 
finalment, els empenyerà a prendre una decisió que els canviarà la 
vida. Qui sap si per sempre.

Utilitza l’etiqueta #ElTest a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 20 minuts
PREU Anticipada: 12 €
 Taquilla: 15 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en català 

EL TEST
Amb David Bagés, Dolo Beltran, 
Mima Riera i David Vert

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
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Dissabte 30 d’abril 
A les 21.00 hores

Dansa

Una proposta que fa un recorregut per la dansa espanyola de princi-
pis del segle XX, fins a l’actualitat.

La primera part consta de balls més purs, amb un estil antic i natu-
ral, on no existia gran part de la tècnica que es coneix actualment, 
però que compta amb la totalitat de l’emoció amb els passos de ball 
i el vestuari de l’època.
 
La segona part, d’altra banda, representa la dansa espanyola més 
moderna, sense perdre la tradició, però amb la introducció de les 
noves tècniques introduïdes a la dansa, i un vestuari més atrevit i 
innovador.

L’escenografia també serà un element destacat per explicar tot allò 
que es vol explicar a través de la dansa.

L’amor, els enfrontaments, l’amistat, la festa seran elements indis-
pensables a l’espectacle.

Utilitza l’etiqueta #ElRumboDeTusPasos a les teves xarxes so-
cials! 
DURADA 1 hora i 40 minuts, amb descans
PREU Anticipada: 10 €
 Taquilla: 12 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle sense text

EL RUMBO DE TUS PASOS
A Compás

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
A B O N A M E N T



Diumenge 8 de maig 
A les 19.00 hores

Teatre

En Santi, fill renegat d’una llarga nissaga d’orquestristes de comar-
ques, i la Rosó, nena prodigi televisiva dels primers noranta, fa deu 
anys que viuen junts. La seva història d’amor va començar justa-
ment amb un trepidant projecte musical que els havia de portar, un 
dia o altre, al capdamunt de l’escena catalana. Els anys han passat i 
aquest dia no ha arribat.

I si ara, simplement, ho deixessin estar? Han travessat el país en co-
txe, han actuat a locals ruïnosos, han mantingut pesades converses 
amb empresaris indesitjables i s’han deixat la pell en cada concert; 
han renunciat a amics, a aficions i a estones d’oci, han regalat les 
seves hores de son; ho han donat literalment tot per aconseguir el 
seu somni. I avui en el seu últim concert què passarà?

You Say Tomato és una comèdia intensa i profundament humana on 
el diàleg còmic i la música lleugera construeixen una reflexió desa-
complexada sobre el sentit real de l’art en el món en què vivim.

Utilitza l’etiqueta #YouSayTomato a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 10 minuts
PREU Anticipada: 10 €
 Taquilla: 12 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en català

Amb Anna Moliner  i Joan Negrié
YOU SAY TOMATO

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
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Divendres 20 de maig  
A les 21.00 hores

Música

Recordem “La veu” de Frank Sinatra, brillant actor i cantant, icona 
mediàtica del segle XX, recuperant la música que feien amb la Count 
Basie Orchestra sota la direcció de Quincy Jones.

És difícil resumir en poques línies la figura de Frank Sinatra, del 
qual al 2015 s’han complert 100 anys del seu naixement (1915-
1998). Showman en majúscules, va compaginar tota la vida les acti-
vitats d’actor i cantant, sent referent mundial en totes dues facetes.

Bruno Oro posa veu a uns estàndards de sempre i els reinventa sota 
el seu estil personal, acompanyat del talent del músics de la Dream 
Big Band sota la direcció i arranjaments de Vicens Martín.

Utilitza l’etiqueta #Sinatra100Anys a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 15 minuts
PREU Anticipada: 15 €
 Taquilla: 18 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle musical

100 ANYS DE FRANK SINATRA
Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band

PREMIUM
A B O N A M E N T
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Diumenge 5 de juny  
A les 21.00 hores

Teatre

Quin terrible misteri oculten les ancianes germanes Pura i Mar-
ta Blanco? Qui diu Paco Blanco que és, però el cert és que no ho 
és? Per què s’assembla Antonio Blanco a un cert personatge d’una 
pel·lícula de por? Amagarà algun secret Álvaro Blanco? En el domi-
cili de la família Blanco, al barri de Gràcia de Barcelona, la pau es 
trenca i esclata el misteri i la diversió.

Una encantadora història que ens recorda les sessions de cinema de 
tarda dels dissabtes. 

Oblidi els seus problemes, alliberi tensions i passi una estona enve-
rinadora amb la Companyia 4 Gags. 

Utilitza l’etiqueta #Arsénico4Gags a les teves xarxes socials! 
DURADA 1 hora i 50 minuts
PREU Anticipada: 7 €
 Taquilla: 9 €, una hora abans del començament de   
 l’espectacle
Espectacle en castellà

ARSÉNICO POR COMPASIÓN
Original de Joseph Kesselring, 
adaptació de la Companyia 4 Gags

PREMIUM
A B O N A M E N T

4de8
A B O N A M E N T



TEATRE NÚRIA ESPERT
pl. de Federico García Lorca, 1

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura i Joventut
pl. de l’Ajuntament, 1. 2a planta
Tel. 93 635 64 00
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
c/e: info@teatrenuriaespert.cat

facebook.com/TeatreEspert twitter.com/TeatreEspert

www.teatrenuriaespert.cat

Serveis

localitats 
numerades

teatre 
accessible

bar 
restaurant

compra 
per internet

targeta 
de crèdit

sense 
comissions

pàrquing a 
2 minuts

Accés al Teatre Núria Espert
•	 Es prega puntualitat, el teatre obrirà les portes uns 30 minuts abans del 

començament de l’espectacle.
•	 Un	cop	començat	l’espectacle,	l’entrada	a	la	sala	restarà	restringida.	El	

Teatre Núria Espert es reserva la facultat de permetre-hi l’accés.
•	 Tot	el	públic	ha	de	tenir	la	seva	entrada	sense	excepció	d’edat	(nens	

inclosos).
•	 El	telèfons	mòbils	i	aparells	electrònics	que	puguin	emetre	algun	senyal	

han de ser desconnectats abans del començament de l’espectacle.
•	 No	es	pot	enregistrar	l’espectacle	sense	el	consentiment	del	Teatre	Núria	

Espert. Aquest fet pot comportar l’abandonament de la sala.
•	 Dins	de	la	sala	no	és	permès	menjar	i	beure.

PREMIUM
A B O N A M E N T

Entrades
Les entrades de l’espectacle  Moulin Rouge, de Manresa Teatre Musical (es-
pectacle exclòs d’abonament) es posaran a la venda el dilluns 21 de desem-
bre 2015, a les 10.00 hores mitjançant la web del teatre.
La venda de localitats d’espectacles d’arts escèniques s’obrirà dilluns 4 de 
gener de 2016, a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Si algun espectacle no es pogués fer en les dates programades es buscarà 
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 a partir de 12 persones, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres a través dels canals de comunicació del teatre. Podreu optar 
a descomptes de grup.

Abonaments
ABONAMENT PREMIUM ................   66 €
La venda de l’ABONAMENT PREMIUM s’obrirà dilluns 21 de 
desembre de 2015, a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Aquesta modalitat inclou 8 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 respecte futures promocions i activi-
tats paral·leles relacionades amb el teatre.

 
ABONAMENT 4 de 8
La venda de l’ABONAMENT 4 de 8 s’obrirà dilluns 28 de 
desembre de 2015, a les 10.00 hores mitjançant el web del teatre.
Aquesta nova modalitat permet escollir 4 dels 8 espectacles d’arts escèni-
ques. 
•	 	És	un	abonament	a	la	carta	del 50% 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.
•	 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.

4de8
A B O N A M E N T



DIUMENGE 24 DE GENER, A LES 12.00 HORES

LA MONGETERA MÀGICA
Cia. Festuc Teatre

Fundació Teatre Clavé
DISSABTE 20 DE FEBRER
FUNCIONS: 16.30 HORES / 17.30 HORES / 18.30 HORES

Música d’un altre temps per a infants del moment

DIUMENGE 20 DE MARÇ, A LES 12.00 HORES

DISSABTE 16 D’ABRIL, A LES 18.00 HORES

Per terra de dracs  
amb Pep López

la nena que vivia 
en una capsa de sabates 
cia. zum zum teatre
DISSABTE 7 DE MAIG, A LES 18.00 HORES

ELS TEUS… PETITS GRANS ESPECTACLES
Temporada gener - maig 2016

I per als més petits…


