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Per a tots els públics 90 min

Mostra inter-
disciplinària

Mostra d’art interdisciplinari amb propostes artístiques com el circ, 
la dansa, el teatre i l’art plàstic amb la llum com a fil conductor. 
Es demana puntualitat, ja que una vegada comenci no es podrà 
accedir al recinte.

Places limitades Activitat gratuïta

Maslumina, el Masnou il·lumina  
LACAM
Dissabte 2 d’octubre
19.30  h

Teatre 
documental

L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No és fins als cinc anys quan 
es confirma que té sordesa profunda. Els seus pares, músics, 
aposten per la llengua parlada, en lloc de la llengua de signes. A 
partir d’aquí comença el seu aprenentatge a través de la logopè-
dia, l’escola, la música i el mateix entorn familiar. Estudia la carrera 
d’arquitectura i el fet de pertànyer a la companyia Els Pirates 
Teatre defineix el seu camí cap a l’escenografia. 

Boira a les orelles 
Els Pirates Teatre 
Dissabte 6 de novembre
20 h

5 € Recomanat a partir de 5 anys 75 min

Fet al
Masnou



Adeu, Peter Pan
Festuc Teatre
Diumenge 7 de novembre
18 h

Teatre
familiar

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, 
les històries i les aventures que li explica el seu avi, amb qui passa 
les tardes jugant a ser Peter Pan.
Però, de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la 
seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les 
viurà en primera persona. Els pirates, la campaneta, els indis i tot 
l’imaginari que va escriure James Matthew Barrie passaran a formar 
part de la seva realitat.
Espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que busca en tot 
moment la complicitat de petits i grans, amb una posada en escena 
que captiva des del primer moment.

5 € Recomanat a partir de 5 anys 55 min

El Cor Scandicus recupera el seu Festival de Música amb l’actuació 
dels tenors Albert Deprius, Carles Cosías i Josep Fadó, acompa-
nyats del pianista Josep Buforn i dels cantaires de l’entitat.

VI Festival de Música 
del Masnou 
Gala lírica tres tenors 
Dissabte 13 i diumenge 14 de novembre
20 h

Donatiu: 10 € Per a tots els públics 90 min

Fet al
Masnou

Música

Albert Deprius Carles Cosías Josep Fadó

Josep Buforn



VI Festival de Música 
del Masnou 
Concert coral amb el Cor Scandicus 
i la Coral Xabec
Dissabte 20 de novembre
20 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a: info@corscandicus.org 
o 608 637 685.

Dues corals masnovines s’uneixen en un repertori amb finalitats 
solidàries en una època en què es demostren contínuament els 
beneficis de la col·laboració.

Donatiu voluntari Per a tots els públics 60 min

Fet al
Masnou

Cor Scandicus

Música

La gran ofensa interpel·la l’espectador preguntant-li si existeixen els 
límits de l’humor. Cal processar algú per explicar un acudit? Hem 
de censurar la comèdia? Es pot fer humor de qualsevol tema?
En Sergio (Cristian Valencia) i en Bernat (Dani Amor) són dos 
còmics que estan començant a despuntar en el dificilíssim món de 
la comèdia. Però quan tot semblava que anava com una seda són 
demandats per un dels seus acudits per en Mateu (Artur Busquets). 
Amb l’ajuda de la Maria Pilar (Betsy Túrnez), una advocada de 
dubtosa reputació, en Sergio i en Bernat intentaran no acabar a la 
presó i que l’opinió pública no acabi amb ells.

La gran ofensa
El Terrat i la Bendita Companyia
Diumenge 28 de novembre
18 h

Teatre

10 € 80 minPer a tots els públics*

*Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats per un tutor legal 
o un adult que se’n faci responsable.



La Rumbanyera 
Trílope. Companyia resident 
a l’Espai Escènic Iago Pericot
Dissabte 11 de desembre
20 h

Tres rumbers i bons amics comparteixen pis a Barcelona. Mentre 
es vesteixen per sortir a fer el vermut, sintonitzen un programa 
de ràdio en el qual fan un itinerari històric i geogràfic per l’origen i 
l’evolució de la rumba fins a arribar al nostre país: Nigèria, Cuba, 
Nova York i Barcelona. La música, les històries d’amor, de guerra, 
de misèria i de prosperitat de tots els homes i dones que van creuar 
els oceans fan navegar els tres rumbers sobre una petita embarca-
ció improvisada: La Rumbanyera.

Teatre
musical

Aquest espectacle és per a viatgers: un concert de carrer amb un 
repertori clàssic de folk anglosaxó. Cançons de Peter Seeger, Bob 
Dylan o Simon and Garfunkel versionades amb estils com el swing, 
el reggae o el country, que reivindiquen els valors universals de la 
pau i la convivència, els drets i els deures de les persones i, sobretot, 
el respecte al nostre planeta. Arriba el tren del folk, pugem-hi tots!

One, Two, Free... Folk!
Trílope. Companyia resident 
a l’Espai Escènic Iago Pericot 
Diumenge 12 de desembre
18 h

Teatre
musical

5 € 5 €A partir de 5 anys A partir de 5 anys60 min 60 min



Les persones amb mobilitat reduïda poden contactar amb l’Espai 
Escènic Iago Pericot - Ca n’Humet al telèfon 93 557 18 51 o per correu 
electrònic a cultura@elmasnou.cat.

Els infants i nadons comptabilitzen per a l’aforament.

Entrada gratuïta per als menors de 24 mesos, amb excepció d’aquelles 
activitats en les quals s’especifiqui i sempre que quedin entrades 
disponibles. 

Un cop adquirides les localitats, no s’admeten devolucions ni canvis.

Arribeu amb temps suficient al teatre per accedir-hi puntualment i 
complir els protocols de prevenció contra el virus de la COVID-19.

L’Espai Escènic Iago Pericot - Ca n’Humet es reserva el dret de no 
permetre l’entrada al teatre una vegada començat l’espectacle. 

L’Espai Escènic Iago Pericot - Ca n’Humet es reserva el dret de 
modificar el programa sempre que sigui imputable a raons alienes. 

No es permet obtenir enregistraments de les obres ni fer-ne fotografies 
sense autorització de l’Espai Escènic Iago Pericot - Ca n’Humet.

VENDA D’ENTRADES

         Només venda anticipada: www.quedat.cat

Activitat gratuïta*

Concert de Nadal
Nadal Jazz Band
Coral Xabec 
Diumenge 19 de desembre
18 h

Per a tots els públics 75 min Places limitades

*Més informació a: gentdelmasnou@gmail.com

Música

La Coral Xabec, acompanyada de la Coral Polifònica Joia d’Alella, 
i d’una big band formada per joves talents musicals, proposa una 
celebració amb nadales i cançons tradicionals a ritme de jazz. 

Coral Xabec



Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
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08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 51
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Amb el suport de:


