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The Incredible Box 
La Tal
Diumenge 24 de gener
18 h

Més de 150 anys després de la seva estrena, The Incredible Box 
continua representant-se. En aquell moment va ser un èxit. Ara, 
el director, besnet del fundador, i dos excèntrics ajudants intenten 
mantenir la grandesa del xou. No té la lluentor de l’inici, però man-
tenen algunes peces del vestuari, l’escenografia i l’esperit. Però el 
temps passa, les cantants perden la veu; els acròbates, els reflexos; 
els actors, la memòria... i el talent artístic no s’hereta. Potser al final 
de tant intentar ser magnífics ho aconseguiran.

5 € Per a tots els públics 45 min

Teatre
familiar



10 € A partir de 14 anys 90 min

El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre busca pis, 
s’instal·la a l’habitació d’adolescent de casa dels seus pares. Allà 
hi retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassets que el 
transporten als anys noranta.
Des de la seguretat de la seva habitació, rememora el seu passat, 
però el que no s’imagina és que, en el present més immediat, la 
seva vida està a punt de canviar i convertir-se en una autèntica 
muntanya russa.

Ramon
Mar Monegal (autora i directora) 
i Francesc Ferrer (intèrpret) 
Diumenge 7 de febrer
18 h

Teatre



10 € Per a tots els públics 60 min.

Cabaret
i circ

Benvinguts al cabaret en què el Senyor StetS Lonely Orkestar 
presenta i acompanya un grup selecte d’alguns dels artistes de circ 
més hàbils i sorprenents del Maresme. Amb trajectòries internacio-
nals i diverses, ens acostaran a les manifestacions més sorprenents 
i captivadores del circ contemporani. Amb actuacions de Sofia 
Demichelli, Pablo Domishowsky i Dou Laos.

Cabaret  
Señor StetS Lonely Orkestar
Dissabte 20 de febrer
20 h

Fet al
Masnou



Acció formativa en què es crearà el guió d’un curtmetratge sobre 
la història del Masnou i es podrà aprendre a utilitzar els recursos 
propis del cinema. També es rodarà el film perquè els participants 
esdevinguin els actors i actrius protagonistes.
El darrer dia es projectarà el resultat tot menjant unes crispetes.

Formació

A partir de 15 anys Places limitades
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a cultura@elmasnou.cat

Dramatúrgia audiovisual 
La Teatral 
SALA B
Dissabte 6 i diumenge 7 de març
De 9 a 14 h

Fet al
Masnou



La companyia Espai Dual presenta un divertidíssim xou que 
combina música, humor i teatre gestual. Aquest delirant i addictiu 
espectacle crea un ambient de gran complicitat amb el públic en 
què les preguntes passen a un segon pla i el joc de “tot serveix” 
domina l’escena.
És així com van passant diferents números protagonitzats per 
tres personatges muts que interactuen en gags i petites històries, 
sempre acompanyats de música en directe i amb una proposta 
escènica propera a la sala de cabaret.

Be God Is
Espai Dual
Dissabte 6 de març
20 h

5 € A partir de 6 anys 50 min

Teatre



The Feliuettes retornen al cabaret més genuí, amb música, gam-
berrisme, reivindicació, comèdia i autoparòdia, dirigides per Míriam 
Escurriola, amb textos de Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi 
Morató, Mireia Giró, Gerard Sesé, The Feliuettes i la mateixa Míriam 
Escurriola, i música de Clara Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró i 
Gerard Sesé. The Feliuettes ens conviden al seu aquelarre, en què 
ens interpel·len, es pregunten sobre el món que els ha tocat viure i 
sobre com transformar-lo sent dones. A través de l’esperit nascut 
del cabaret més personal, personatges inesperats posaran en qües-
tió situacions quotidianes i no tan quotidianes, deformant-les amb 
un mirall ple de possibilitats. Humor negre, faula idiota i perversa, el 
kitsch, l’absurd, l’stand up comedy, l’esperit punk… són els ingredi-
ents en aquest còctel per parlar amb llibertat i humor.

Akelarre
The Feliuettes
Dissabte 20 de març
20 h

5 € A partir de 14 anys 70 min

Cabaret



10 € Per a tots els públics 90 min

Aquest espectacle  mostra una fusió entre la dansa clàssica i la con-
temporània, en què el fil conductor són les quatre estacions. Cada 
estació està representada per la seva musa i tots els elements que 
la natura ofereix en aquell període. Un viatge que ens transportarà 
amb l’espiritualitat i l’esoterisme de les muses a endinsar-nos en els 
paisatges i la màgia de la natura de la mà de ballarins i ballarines que 
faran que els elements de la terra prenguin vida. 
Un ballet representat per joves ballarins i ballarines del Masnou 
juntament amb d’altres de més experts i professionals. Tots junts 
es compenetraran per oferir al públic un espectacle de gran qualitat 
tècnica i artística.

Les quatre estacions
Masnou Ballet
Divendres 16 d’abril
20 h

Ballet

Dissabte 17 d’abril
20 h

Fet al
Masnou



5 € A partir de 3 anys 53 min

Segons l’artista Paul Klee, “un dibuix és una línia que surt a passe-
jar”. Quina manera més meravellosa d’entrar en el seu imaginari i 
caminar-hi amb ell. La dansa, la màgia, la manipulació d’objectes, 
els titelles, la llengua de signes i el teatre negre ens han permès 
explorar la seva obra i descobrir el pintor Klee, el músic, el titellaire, 
l’escultor, el filòsof i el mestre de la Bauhaus.

Klé 
Addaura Teatre Visual
Diumenge 18 d’abril
18 h

Teatre
familiar



Fet al
Masnou

Teatre al Sofà
+qTEATRE
Eva de Luis i Miquel Sitjar 
SALA B
Divendres 21 de maig
De 18 a 21 h

Formació

Acció formativa al voltant de tècniques i jocs teatrals destinats a 
públic adult. Organització d’un breu espectacle de creació escènica 
pròpia al voltant del context d’un sofà de casa. És a dir: relacions de 
parella, de família, unions, ruptures, exposició de problemes laborals 
i tot allò que permeti la imaginació de l’alumne participant.

A partir de 18 anys Places limitades
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a cultura@elmasnou.cat

Dissabte 29 i diumenge 30 
de maig
De 10 a 13 h



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



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:


