
ABONAMENTS I ENTRADES
CARNET PETITS GRANS 
ESPECTADORS 
Aquest carnet està adreçat a públic de 0 a 14 anys.

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

Aquest 50% de descompte es pot aplicar indistintament al web del teatre i 
també directament a taquilla.

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

Abonament Premium   

Els 5 espectacles de la temporada.

42,50 €

Abonament Duo  
20,90 €

DES DE

Tria 2 espectacles dels 5 de tota la temporada.

www.teatrenuriaespert.cat
#laculturaessegura

L’aforament és limitat. Dins del teatre és
obligatori l’ús de les

mascaretes.

Disposem de gel
desinfectant als diferents

accessos del teatre.

Obrim el teatre amb
suficient antelació.

L’entrada als espectacles
serà esglaonada.

Sortida organitzada
dels espectadors i

espectadores. 

Respectem la distància
de seguretat.

Desinfecció abans
i desprès de cada

espectacle.

Venda d’entrades i d’abonaments a 
partir del divendres 18 de setembre
www.teatrenuriaespert.cat

TEATRE NÚRIA ESPERT
Pl. de Federico García Lorca, 1

www.teatrenuriaespert.cat
MÉS INFORMACIÓ:

S E T E M B R E  -  D E S E M B R E  2 0 2 0

facebook.com/TeatreEspert

twitter.com/TeatreEspert

instagram.com/TeatreEspert

info@teatrenuriaespert.cat@

Venda d’entrades:
•	 www.teatrenuriaespert.cat
•	 Taquilla.	Des d’una hora abans del començament 
  de l’espectacle
•	 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 9.00 a 14.00 h

El Teatre Núria Espert. Un espai segur

S E T E M B R E
D E S E M B R E
2 0 2 0

LO NUESTRO
SALA FLYHARD

EL POT PETIT AL TEATRE
EL POT PETIT

ROMANCERO GITANO
NÚRIA ESPERT



T E M P O R A D A  D ’ A R TS  E S C È N I Q U E S

Diumenge 27 de setembre.  
Dues funcions: 17.00 h i 19.30 h
Entrades: 11,50 € web / 13 € taquilla / 6,5 € 
Petits Grans Espectadors (màx. 2 entrades)
Edat recomanada: a partir de 9 anys. 
Espectacle en castellà.

ESPECTACLES FAMILIARS

TEATRE

CONSERVANDO MEMORIA
Cia. El Patio Teatro

El Miquel, tècnic d’una multinacio-
nal minera, arriba a una explotació de 
la companyia a Sud-Amèrica. L’Alfred 
(l’alcalde) i la seva comunitat esperen 
aquest nou “descobridor”. Es produeix 
una trobada de dos formes diferents 
d’entendre la vida. Les ambicions, les 
oportunitats i les conseqüències de 
la implantació de la mina marquen el 
futur del poble i les relacions entre el 
veïnat.

La història de la trobada de Pizarro i 
Atahualpa, l’últim rei de l’Imperi inca, 
durant l’època de l’arribada dels espan-
yols a Amèrica determinarà el destí dels 
protagonistes.

La Zanja reflecteix la trobada entre dos 
mons, aquest cicle infinit que es repe-
tirà una vegada i una altra. És un treball 
exhaustiu de creació, sorgit de la docu-
mentació de les cròniques de l’època i 
dels nostres viatges al Perú actual.

Diumenge 18 d’octubre. 18.00 h 
Entrades: 15,50 € web / 17 € taquilla
Espectacle en castellà.

TEATRE

LA ZANJA
Cia. Titzina 

Nit de Cap d’Any. Una nit per estar 
en família i per celebrar en harmonia 
l’arribada d’un nou any. Una nit per fer 
balanç de l’any que acaba i demanar 
nous desitjos per al que comença. Però 
tots podem somiar en gran?  O hi ha qui 
només pot tenir somnis que càpiguen 
dins una nou? 

Els Guerrero Fernández, una família 
d’un barri obrer, ja tenen la taula para-
da, el raïm a punt i la tele posada per 
veure les campanades. Tot està llest per 
donar la benvinguda a un nou any, on 
esperen que canviï la seva sort.

Divendres 27 de novembre. 20.30 h
Entrades: 15,50 € web / 17 € taquilla
Espectacle en català i en castellà.

TEATRE

LO NUESTRO 
Sala Flyhard

Amb Paul Berrondo, Eli Iranzo,  
Eu Manzanares i Pau Poch

Una parella teatral de llegenda és la que 
formen Núria Espert i Lluís Pasqual, un 
tàndem perfectament sincronitzat. Una 
complicitat  que té a Lorca la seva pas-
sió comuna. Els dos són amants confes-
sos del seu teatre i la seva poesia. L’úl-
tima aventura lorquiana que els ha unit 
és donar-li vol escènic a Romancero 
gitano, poemari en el qual han bussejat 
per a treure a relluir  sobre les taules 

la seva essència i descartar els clixés, 
com la guitarra i el gitano tocant-la. 

Un esdeveniment que va molt més en-
llà de la recitació: l’actriu encarna els 
personatges que poblen els seus versos, 
extraient la dramatúrgia palpitant que 
està en la base del llibre. La música del 
poeta granadí embasta la funció poten-
ciant l’embruixament. Amor, misteri, 
racisme, violència, sexe i sexisme… 

Dissabte 28 de novembre. 20.30 h
Entrades: 23,50 € web / 25 € taquilla
Espectacle en castellà.

TEATRE

ROMANCERO GITANO
Amb Núria Espert

En Essència és un concert bàsica-
ment de gospel, amb un ventall de 
cançons amb arrels africanes, fins als 
ritmes més actuals d’artistes com Kirk 
Franklin o Hezekiah Walker. El concert 
també inclou versions de temes rock 
i pop d’artistes com Queen, Tina Tur-
ner, Stevie Wonder, Madonna, Michael 
Jackson... Un gran concert per donar la 
benvinguda a les festes de Nadal.

Dissabte 19 de desembre. 20.30 h 
Entrades: 11,50 € web / 13 € taquilla
Espectacle en anglès.

MÚSICA

EN ESSÈNCIA
Amb Gospel Feelings 

La Carlota és una princesa tan rosa com 
totes les princeses... Té un vestit rosa, 
una habitació rosa i una “feliç” i enve-
jable vida de color rosa però, no obs-
tant, s’avorreix moltíssim, perquè tot 
això d’anar besant gripaus a la recerca 
d’un príncep blau no l’interessa gens ni 
mica. A ella, el que li agradaria seria 
caçar dracs, muntar en globus o nedar 
a lloms d’un dofí.

Diumenge 25 d’octubre. 12.00 h
Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5 € Petits 
Grans Espectadors (màx. 2 entrades)
Edat recomanada: a partir de 5 anys.
Espectacle en català.

TEATRE
HI HA RES MÉS AVORRIT 
QUE UNA PRINCESA ROSA? 
Direcció de Paco Mir, 
text de Raquel Díaz Reguera

A la Jana, a en Pau i a la Melmelada 
Band els encanta explorar i viure aven-
tures. Aquestes aventures de dins el 
Pot Petit les han convertit amb cançons 
i ara les volen compartir amb tots vosal-
tres. Nous personatges, vells coneguts i 
molta música.

Un concert màgic i participatiu amb 
vuit músics dalt l’escenari, titelles i 
teatre per gaudir amb família!

Diumenge 29 de novembre. 12.00 h
Entrades: 11,50 € web / 13 € taquilla 
Exclòs carnet Petits Grans Espectadors
Edat recomanada: de 3 a 10 anys.
Espectacle en català.

MÚSICA

EL POT PETIT AL TEATRE
El Pot Petit i la Melmelada Band

A en Tim li agrada molt veure el mar. 
Per això, sempre que pot, visita la seva 
àvia al seu poble de pescadors. Allí co-
neixerà la Kalin, una nena de la seva 
edat, que li explicarà la història de la 
Moby Dick. Tot jugant i fent volar la 
imaginació, en Tim i la Kalin reviuran 
les aventures de la gran balena blan-
ca per lliurar-se dels arpons del capità 
Ahab i seguir nedant lliure pels 7 Mars.

Dissabte 12 de desembre. 18.00 h
Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5 € Petits 
Grans Espectadors (màx. 2 entrades)
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Espectacle en català.

TITELLES

ON VAS, MOBY DICK?
Centre Titelles de Lleida

ESPECTACLES EN CONMEMORACIÓ 
DEL 10è ANIVERSARI DEL  
TEATRE NÚRIA ESPERT

ESPECTACLES EN CONMEMORACIÓ 
DEL 10è ANIVERSARI DEL  
TEATRE NÚRIA ESPERT

ESPECTACLES EN CONMEMORACIÓ 
DEL 10è ANIVERSARI DEL  
TEATRE NÚRIA ESPERT

- Abuelo, ¿cuál es tu película favorita? 

- Pregúntale a tu abuela 

- Abuela, ¿tienes miedo a morirte? 

A mi abuela se le escurre una lágrima, 
yo me escurro con ella. Mi abuela tiene 
miedo a la muerte, yo también.

Aquest viatge és un joc de preguntes 
als meus avis i les meves àvies, el meu 
desig de conservar-los amb mi, la meva 
pirueta personal per esquivar l’absèn-
cia, el meu homenatge a quatre perso-
nes importants en la meva vida, el meu 

desig de conservar la seva memòria, de 
posar-la dins d’un pot.

Vull colar a través de mi els records dels 
meus avis, vull tacar-me les mans amb 
pebre vermell, amb sucre i sal, expli-
car-te que darrera de les entrevistes, 
vaig descobrir que aparentment no hi 
ha res extraordinari en les seves vides 
i que és precisament això el que em va 
resultar extraordinari. 

P OTS  P O R TA R  E L S  T E U S  F I L L S  I 
F I L L E S  M A J O R S  D E  9  A N Y S !

PREMI FETEN 2020 
a la millor autoria.


