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Teatre 
còmic

Si ets un personatge shakespearià, mil maneres de morir tindràs, reis, 
herois, malvats, traïdors i enamorats a parts iguals. Vides encreuades 
i aventures tan reals i tan actuals que no deixen indiferent ningú. Mar-
cel Tomàs passa pel sedàs del seu particular univers creatiu algunes 
de les icones del gran dramaturg i les fa viatjar als temps moderns 
al servei d’un xou hilarant. Un espectacle en què els protagonistes 
entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar 
en el temps, teatre dins el teatre.

Un tal Shakespeare
Marcel Tomàs & Cascai Teatre

Diumenge 15 de gener
18 h

A partir de 8 anys 75 min 10 €

Quanta, quanta guerra...
Farrés Brothers i Cia.

Dissabte 28 de gener
20 h

Quan ets jove, allà fora hi ha la 
guerra. I a casa tot és feixuc i fa 
pudor de resclosit. Allà fora hi ha 
la llibertat i tot és aire fresc. Adrià 
Guinart decideix fugir de casa seva 
per anar a la guerra. La guerra és 
atracció per allò desconegut, és 
conèixer món, és descobrir l’amor i 
el sexe, però també la responsabilitat, 
l’ambició o la maldat, parcel·les d’un 
món adult que li provoquen rebuig.

Sou joves o ho heu estat? Segur 
que ho teniu present. Quanta, 
quanta guerra... t’esclata a dins 
quan, de tot el que hi ha a fora, 
mig món et crida i l’altre mig el vols 
deixar enrere.

Quanta, quanta guerra... parla de 
la necessitat universal de volar del 
niu i conèixer món. Meravelloses 
paraules escrites fa quaranta anys 
per Mercè Rodoreda, dites per un 
jove d’avui.

Per a joves i adults 65 min 3 €

Teatre 
jove



En aquesta ocasió, LACAM presenta dues companyi-
es establertes a Catalunya i de diverses nacionalitats 
(Espanya, Itàlia i Argentina) amb dos espectacles de 
circ ben diferents per a tota la família. 

Cia. EIA - Espera 
Quan el límit entre l’escenari i el públic desapareix, 
l’espectacle esdevé una ocasió per compartir una 
experiència col·lectiva, on ens mirem a la cara amb 
desconeguts. En un lloc fora del temps, l’acrobàcia 
modela els cossos amb artesania per explicar històries 
de confiança, escolta i respecte de l’altre. 

Cia. Duo Laos - Otros Aires 
Otros Aires és un espectacle de circ de 30 minuts de 
durada que combina l’acrobàcia, la dansa, la comèdia 
i el tango com a eines per a transmetre i exposar un 
art molt particular. El món d’una parella que fa molt 
temps que comparteix la vida i d’un origen on l’accep-
tació de la inestabilitat i la presència de flexibilitat són 
fonamentals per a subsistir.

Circ d’hivern 
LACAM

Dissabte 4 de febrer
19 h 
Diumenge 5 de febrer
17 h

Circ

Per a tots els públics 80 min amb descans

Preu: 10 euros per a adults / 6 euros menors de 
12 anys. Entrada gratuïta per a infants fins a 3 anys. 

FET AL 
MASNOU



Cartes d’amor
Anexa

Dissabte 25 de febrer
20 h

L’obra se centra en dos perso-
natges: Melissa Gardner i Andrew 
Ladd III, que es llegeixen l’un a 
l’altre les notes, cartes i postals 
en què, des de fa gairebé cin-
quanta anys, s’han explicat les 
esperances, ambicions, somnis, 
decepcions, victòries i fracassos 
que han tingut al llarg de la vida.

L’espectador coneixerà les seves 
vivències, l’amor fratern, espiritu-
al, eròtic, les diverses sensibilitats 
entre home i dona, la inquietud i 
fragilitat de l’ésser humà davant la 
soledat i la importància del valor 
de la pertinença en la societat. 
Cartes de viatge i postals plenes 
d’esperances, ambicions, somnis, 
victòries i fracassos són el fil con-
ductor d’aquesta peça magistral, 
plena d’humor i d’humanitat.

Per a tots els públics 90 min 10 €

Teatre

Teatre 
familiar

La princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut tanta 
gent a veure-la, i no els el pot mostrar! Amb la il·lusió que li feia! Ep: 
l’ha perdut… o l’hi han pres? Potser l’hi ha robat el gripau blau? Ja se 
sap que els prínceps tenen els dits llargs!
La princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor. El 
trobarà, però en un lloc ben diferent al que s’havia imaginat. I és que 
el seu tresor és ben diferent de com ens l’havíem imaginat…

Tut-turutut la princesa
La Bleda

Diumenge 19 de febrer
18 h

Per a tots els públics 50 min 3 €



Jo vull ser miss
Mousse

Divendres 10 de març
18 h

La Carmesina omple la seva male-
ta tortosina d’il·lusions, carreres, 
màsters i es llança a l’aventura 
per viure el seu somni: ser miss a 
la capital catalana, Barcelona. Per 
sorpresa seva, descobreix que el 
seu pla inicial no comptava amb la 
inflació immobiliària, la precarietat 
laboral, els tinders, amors d’una nit 
i altres afers.

Què és Barcelona? Què n’ha que-
dat de tots aquells anhels? Acon-
seguirà la Carmesina ser miss?
La companyia utilitza Jo vull ser 
miss per fer sàtira de la situació 
que actualment viuen moltes 
persones. La recerca de la iden-
titat pròpia i l’empoderament són 
els ingredients clau d’aquesta 
mousse, combinats amb l’humor, 
melodies entrelligades i un toc 
d’erotisme.

Teatre i
gent 
gran

Espectacle especial per a la gent gran 75 min

Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia

Barrocomatik neix amb les ganes d’acostar la música antiga a un públic 
familiar, oferint un espectacle de teatre sense paraules que barreja 
clown, teatre gestual, titelles i poesia visual, amb quatre músics barrocs 
en directe: fagot, oboè, tiorba i violí. Barrocomatik és la història d’un 
personatge que ens mostrarà el seu univers envoltat d’autòmats que 
ell mateix ha creat, per no haver d’afrontar les emocions que apareixen 
davant les relacions amb altres persones. La rebel·lia de les màquines el 
conduirà a un viatge emocional que culminarà en el seu alliberament.

Barrocomatik
Kune Teatre

Diumenge 5 de març
18 h

A partir de 4 anys 50 min 10 €

Teatre 
familar

FET AL 
MASNOU



La pell fina  
Sala Flyhard

Dissabte 18 de març
20 h

El Nacho i la Miranda, una jove 
parella de Barcelona, visiten uns 
amics que acaben de ser pares per 
conèixer el petit Jan. Tot sembla 
anar bé fins que el Nacho deixa 
anar, sense donar-hi gaire impor-
tància, que el bebè de l’Eloi i la 
Sònia... és molt lleig. A partir d’aquí, 
i tot i que els recent estrenats pares 
intenten treure ferro a l’assumpte, 
l’ambient s’enrareix i comencen a 
sortir a la llum algunes altres veri-
tats que fins ara cadascú guardava.
La pell fina parla de tot allò que 
no estem preparats per dir ni per 
rebre. Dir la veritat està molt bé, 
però... què passa quan aquesta ve-
ritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta obra 
reflexiona, en clau d’humor, sobre 
la manera que tenim de tractar-nos. 
Ens cuidem prou els uns als altres? 
Temes com la maternitat, el talent 
o les relacions de parella posen de 
manifest que tenir cura dels altres 
segueix sent una assignatura 
pendent.  

A partir de 16 anys 75 min 10 €

Teatre

Ballada

Swing Out Night és una ballada que organitza l’entitat Ple de Swing 
des de l’any 2014. Es tracta d’una ballada social nocturna de lindy 
hop i altres varietats de ball swing amb música en directe i discjòqueis. 
Aquesta activitat està oberta a tothom, sigui quin sigui el nivell de ball 
de cadascú. A l’activitat hi ha servei de guarda-roba i bar.

Swing Out Night
Ple de Swing

Dissabte 11 de març
21.30 h

15 euros entrada general i 10 
euros associats Ple de Swing



Teatre
familiar

La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de 
perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns 
nous amics i una nova ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda a 
dormir i enfadada amb les seves dues mares, perquè no recorden la 
recepta de les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà un viatge cap al 
País del Xim Pum, l’indret màgic on van a parar les coses oblidades. 
Mentre les seves mares intenten organitzar el comiat de l’àvia i protegir 
la seva filla de la tristesa que li suposaria assistir a l’enterrament, la 
Pepa passarà emocionants aventures amb els seus nous amics.

Croquetes oblidades
Les Bianchis

Diumenge 16 abril
18 h

A partir de 6 anys 70 min 3 €

Concert de primavera 
EMUMM

Dissabte 25 de març
12 h

L’Escola de Música Municipal del Masnou (EMUMM) torna a l’Espai 
Escènic Iago Pericot Ca n’Humet per compartir amb el públic les 
actuacions de l’alumnat del centre en el seu ja tradicional Concert de 
primavera. De nou, tornaran a oferir un repertori molt variat que acostarà 
els assistents a les característiques dels diferents gèneres i tradicions 
musicals.

Concert

Per a tots els públics 75 min
Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia

FET AL 
MASNOU



Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79 
08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 51
cultura@elmasnou.cat

Amb el suport de:

VENDA D’ENTRADES

Taquilla (una hora abans 
de l’espectacle)

Venda anticipada: 
www.quedat.cat

Venda d’entrades: anticipada, al portal www.quedat.cat, i a taquilla, una hora 
abans de l’espectacle, en efectiu i amb targeta.

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.

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.


