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Aquesta història tracta 
d’una nena i la voluntat 
de complir el seu únic 
desig: que la mare es 
curi de la malaltia que 
pateix. Un desig que 
no es pot complir, ja 
que el geni només pot 
concedir desitjos a la 
persona que ha trobat 
la llàntia.
El geni meravellós és 
capaç de concedir ri-
quesa, bellesa, poder o 
fama. No obstant això, 
es troba una nena que 
no anhela cap d’aques-
tes coses i és així com 
la seva història ens farà 
qüestionar si realment 
la llàntia serveix d’alguna cosa.
Un espectacle de teatre, titelles i actors que ens parla dels desitjos, 
de l’acceptació i de l’amor, que és capaç de sobrepassar les dificul-
tats que ens presenta la vida.

Teatre 
familiar

La llàntia meravellosa
Festuc Teatre

Diumenge 25 de setembre
18 h

A partir de 5 anys 53 min 3 €

Teatre 
familiar

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el 
seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que 
tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l’Ada 
sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o 
una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.
Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de 
“nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble...” potser ha de canviar 
definitivament.

La motxilla de l’Ada  
Teatre al Detall

Dissabte 1 d’octubre
18 h

A partir de 6 anys 75 min 3 €



Una cantant d’un 
casino de Reno es 
veu forçada a ama-
gar-se en un convent 
de monges per fugir 
d’uns mafiosos que 
volen matar-la. Co-
mèdia musical, lliure 
adaptació del musical 
Sister Act. Venda di-
recta a taquilla els dies 
de funció. 

Soul Sister  
GAT El Masnou

Divendres 7 d’octubre
21 h
Diumenge 9 d’octubre
18 h

10 €90 min 10 €

Reserves: al 648 805 234 
(veu o WhatsApp) 
i a gatentrades@gmail.com

Teatre 
musical

Per a tots els públics

FET AL
MASNOU

Amb Pere Arquillué (veu i 
cançó) i Toni Ubach (músi-
ca, escenografia i disseny 
de llums).
“Passats 25 anys, em 
torno a enfrontar a aquest 
retrat personal i literari 
de qui està considerat un 
dels principals renovadors 
de la poesia catalana de 
postguerra. L’obra poètica 
de Gabriel Ferrater gira 
entorn de l’erotisme i el 
pas del temps. Precisos i 
intensos, els seus versos 
proposen un diàleg amb 
la complexa i enigmàtica 
realitat de les relacions 
humanes.
Un espectacle de contras-
tos basat en una poètica 
de la claredat i el misteri, moral però no moralista. Un espectacle d’uns 
poemes que, amb el pas dels anys, han crescut amb mi i s’han con-
vertit en una companyia reconfortant”. Pere Arquillué

Teatre i 
poesia

Fil de memòria  
Pere Arquillué sobre Gabriel Ferrater

Dissabte 15 d’octubre
20 h

A partir de 14 anys 60 min 10 €



Aparentment, 
el taxista que 
protagonitza 
aquesta obra 
porta una vida la 
mar de normal, 
ordinària i mo-
nòtona. Treballa 
unes hores i torna 
a casa amb la 
seva dona. Però... 
amb quina dona? 
La vida del nostre 
taxista potser no 
és tan normal 
com sembla. Per-
què resulta que 
està casat amb dues dones i viu amb cadascuna d’elles en un barri 
diferent. Aquesta situació l’obliga a portar una planificació d’horaris 
molt estricta i a fer autèntics jocs de malabars per poder acontentar 
totes dues esposes. Però un accident fortuït comença a complicar-li 
la situació. Com? Què passarà?

Taxi, o embolica que fa fort  
Grup Escènic Rauxa

Dissabte 22 d’octubre
21 h
Diumenge 23 d’octubre
19 h

Per a tots els públics 100 min 8 €

Teatre

Adaptació coreogràfica d’un dels ballets més importants del repertori 
clàssic, de la mà del Masnou Ballet i l’Associació de Dansa del Masnou.

El llac dels cignes  
El Masnou Ballet i Associació 
de Dansa del Masnou

Divendres 28 d’octubre
21 h
Dissabte 29 d’octubre
18 h

Per a tots els públics 100 min 10 €

Dansa

FET AL
MASNOU FET AL

MASNOU



Teatre còmic 
gestual

Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països 
dels cinc continents. Ha entregat paquets a la reina d’Anglaterra, al 
papa i a dos presidents de la Casablanca.
Distribueix tot allò que té destinatari. Però s’adona que té un paquet 
sense direcció ni remitent. No sap per a qui és. Què ha de fer?

Txema, The Postman  
Txema Muñoz

Diumenge 30 d’octubre
18 h

Per a tots els públics 60 min 3 €

Teatre

Jordi Prat i Coll és un dels autors i directors catalans més connectats 
amb les sensibilitats dramàtiques contemporànies. Un mediterrani que 
mira molt cap al nord. Un exemple és el seu nou projecte: tres monò-
legs que parlen de la soledat. Les connexions entre les seves revela-
cions i els tres personatges són tan lliures com la mateixa escriptura 
dramàtica de M’hauríeu de pagar. Paraules per fugir. Un impuls per 
parlar d’art, infantesa, records, sexe, desplaçaments, educació fami-
liar, individualismes, fe…, de tot allò que no entenem, de veritats, de 
fragilitats i d’allò que és ser un ésser humà: carn.

M’hauríeu de pagar  
Àtrium Produccions

Dissabte 5 de novembre
20 h

A partir de 16 anys*

*A la representació hi ha un nu i llenguatge sexual.

105 min 10 €

FET AL
MASNOU



Missa de la coronació KV317 (W. A. Mozart)
 

Dissabte 12 i diumege 13 de novembre
20 h
Una obra brillant i madura del geni del classicisme, amb un cert 
caràcter operístic, en què el cor i els solistes s’alternen acompanyats 
de l’orquestra per oferir a l’oient un ventall de melodies expressives i 
d’alta intensitat. 

Les Fourchettes 
en concert

Dissabte 19 
de novembre
20 h
Quartet vocal de Barcelona 
format per quatre cantants 
procedents d’estils dife-
rents (clàssic, jazz, musical 
i gòspel) unides per l’amor a la música vocal i especialitzades en inter-
pretació de música a capella. El grup vocal femení N’Clau Vocal obrirà 
el concert amb un repertori fresc i modern.

VII Festival de Música 
del Masnou  
Cor Scandicus

10 €50 min 10 €Per a tots els públics

Música

Delafé ens presenta el 
seu format més íntim, 
acústic i multiinstru-
mental. Una bona 
oportunitat per gaudir 
de la poesia d’un dels 
lletristes més perso-
nals del panorama mu-
sical. Piano, percussi-
ons, xilòfon o guitarra 
van alternant-se en un 
espectacle perfecte 
per degustar cada 
paraula i gaudir del si-
lenci entre cada nota. 
Una ocasió perfecta 
per poder escoltar els 
clàssics com “Mar el 
poder del mar” o “Ene-
ro en la playa” i joies 
noves com “La gan 
ola” o “Mixtape”, en 
un format molt proper i 
pràcticament nu. 

Concerts íntims  
Delafé

Dissabte 3 de desembre
20 h

10 €60 min 15 €A partir de 12 anys

Música

FET AL
MASNOU

FET AL
MASNOU

També venda d’entrades 
per part de l’entitat75 min 10 €Per a tots els públics



Teatre

Mar Monegal, autora de Ramon (Premi de la Crítica al Millor Text 
2019), ara presenta Monopoli (text guanyador del X Combat de Dra-
matúrgia de la Temporada Alta 2020). Una nova comèdia dramàtica 
que forma part del tríptic sobre la generació perduda.
La bombolla immobiliària i les crisis econòmiques encadenades han 
deixat el Pol i la Montse en una situació incerta, molt lluny de les ex-
pectatives que tenien fa vint anys, quan eren universitaris i compartien 
pis d’estudiants. El Pol i la Montse són el prototip d’una generació que 
es va criar en analògic per viure en digital, una parella de joves-vells 
que, quan comença a trobar un cert equilibri, rep una carta on els 
notifiquen que se’ls ha acabat el contracte de lloguer i que tenen tres 
mesos per buidar el pis i tornar les claus.

Monopoli
Eòlia

Dissabte 10 de desembre
20 h

80 min 10 €A partir de 12 anys

Voleu deixar de ballar?
—No, ni volem ni podem!

El Nadal es felicita... ballant!  
Gimnàs Maribel’s

Diumenge 11 de desembre
18 h

10 €60 min 10 €

Dansa

També venda d’entrades 
al Gimnàs Maribel’s Per a tots els públics

FET AL
MASNOU



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

Nadal Jazz Band  
Coral Xabec

Dissabte 17 de desembre
20 h

10 €75 min Activitat gratuïta

Cant coral
i jazz

Per a tots els públics

FET AL
MASNOU

Josep Traver (guitarra) i 
Jaume Maristany (saxo 
i flauta) tornen a l’Espai 
Escènic Iago Pericot 
amb una nova producció 
exclusiva. En aquesta 
ocasió, es presenten amb 
format de duo i amb la 
col·laboració de la jove 
cantant i trompetista 
Alba Armengou, una de 
les veus emergents de la 
Sant Andreu Jazz Band.

Maristany & Traver Duet, 
amb l’artista convidada 
Alba Armengou

Diumenge 18 de desembre
20 h

80 min 10 €A partir de 12 anys

Música



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:

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

Taquilla (una hora abans 
de l’espectacle)

Venda anticipada: 
www.quedat.cat


