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Els nostres tigres beuen llet 
Albert Espinosa 

 

 

 
 

 
 
Una família que ha passat per situacions difícils i que 
amaga molts secrets. La vida d’uns germans que van viure 
moltes coses plegats i que han d’afrontar reptes en comú. 
La família. El que som i el que voldríem ser. Una història 
coral plena de sorpreses. Una història que comença amb 
un partit de futbol... 
 
Albert Espinosa, artista polifacètic (dramaturg, director, 
escriptor d’èxit i guionista de sèries com Polseres vermelles), 
entra a la Sala Gran del TNC anys després de participar en 
el Projecte T6 (El club de les palles, temporada 2003/2004) i 
de col·laborar amb Comediants a El gran secret (temporada 
2006/2007). Els nostres tigres beuen llet és una peça 
ambiciosa que ens convida a fer un viatge carregat 
d’humor i de tendresa, però també d’un dolor molt íntim. 
Per arribar a bon terme, Espinosa recull tots els temes 
habituals en el seu imaginari (la família, la mort, la 
malaltia...) i es fa acompanyar d’actors amb els qui mai ha 
treballat en teatre i amb qui feia temps que volia 
treballar. En paraules del mateix Espinosa: «He creat la 
meva família fictícia amb el bo i millor del teatre català. 
Del present i del futur.» 

Direcció: 
Albert Espinosa 
 
Adjunt a la direcció: 
Antonio Calvo  
 
Escenografia: 
Max Glaenzel  
 
Vestuari: 
Berta Riera 
 
Il·luminació: 
Kiko Planas 
 
So: Pepe Bel 
 
Ajudant de direcció: 
Israel Solà 
 
Amb: 
Marc Balaguer 
Andreu Benito 
Carlos Cuevas  
Clara de Ramon 
Albert Espinosa 
Francesc Garrido 
Andrés Herrera  
Mikel Iglesias  
Àngela Jové 
Jaume Madaula 
Andreu Rifé 
Dani Sicart  
 
(Resta de l’equip 
artístic i repartiment 
en curs) 
 
Producció: 
Teatre Nacional de 
Catalunya 
 

 
 

Sala Gran. Teatre    
Del 20 de desembre de 2012 al 3 de febrer de 2013  
De dimecres a divendres, 20 h; dissabte, 17 i 21.30 h; diumenge, 18 h 
Dissabte 5 de gener, funció única a les 21.30 h 
A partir del 9 de gener: dimecres i dijous, 17 i 20 h; dijous 17 h 
19,05  38,09 € 
Col·loqui: divendres 11 de gener 
Audiodescripció: dissabte 26 de gener 
Espectacle recomanat a partir de 12 anys 


