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Més informació i inscripcions: cultura@elmasnou.catA partir de 16 anys Gratuït

En aquesta acció forma-
tiva, adreçada a majors 
de 16 anys, des dels 
àmbits temàtics de les 
arts escèniques i l’oratòria 
s’identifiquen els punts 
forts i febles de la comu-
nicació dels participants 
per focalitzar els objectius 
de millora de cadascú. De 
forma personalitzada es 
potencia l’autoconfiança i 
les seves aptituds naturals 
per a l’oratòria. S’aprèn a 
palar en públic parlant en 
públic. No és necessari 
tenir coneixements previs.
El taller consisteix en 
quatre sessions de dues 
hores i mitja cada una.
Places limitades.

Formació
L’art de comunicar: 
Un taller de Carme Pla 
24 i 25 de novembre
De 9.30 a 14.30 h

Teatre

Fet al
Masnou



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

Lili Elbe va néixer a Dinamarca el 1882. Nascuda com a Einar Wegener, va ser una pintora 
de considerable èxit, a més de ser la primera persona coneguda a sotmetre’s a una cirurgia 
de reassignació de sexe. Lili desitjava ser mare i es va sotmetre a diverses intervencions 
per aconseguir el seu somni. Se li va arribar a transplantar l’úter d’una jove. Lili morí a cau-
sa de la infecció provocada per la seva darrera intervenció el 1931. 
Marta Carrasco: «Vaig submergir-me en un món aliè a mi. Deixant de ser, en aquell instant, 
l’home que jo creia que era. La sensació de plenitud és inexplicable amb paraules. No era 
conscient del simbolisme d’aquest esdeveniment. M’ho vaig jugar tot, sense importar el 
preu a pagar. Aquest instant ho canviaria tot per sempre.»

Jo dona. A Lili Elbe
Marta Carrasco 
Dissabte 28 de novembre
20 h

Dansa

A partir de 14 anys 10 € 70 min.



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

Nit de Cap d’Any. Una nit per estar en família i celebrar en harmonia l’arribada d’un nou 
any. Una nit per fer balanç de l’any que acaba i demanar nous desitjos per al que comença. 
Però, tots podem somiar en gran? O hi ha qui només pot tenir somnis que càpiguen dins 
una nou? Els Guerrero Fernández, una família d’un barri obrer, ja tenen la taula parada, el 
raïm a punt i la tele encesa per veure les campanades. Tot està llest per donar la benvingu-
da a un nou any, en què esperen que canviï la seva sort.

Lo nuestro
Eu Manzanares 
Dissabte 5 de desembre
20 h

Teatre

A partir de 10 anys 10 € 90 min.

NOVA
DATA



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

El Brossa Quartet de Corda, juntament amb la cantant Marta Valero, l’acordionista Gre-
gori Ferrer i el percussionista Josep Pinyu Martí, presenten el concert Les cançons dels 
brigadistes, un homenatge a les Brigades Internacionals, en commemoració del vuitantè 
aniversari de la seva participació en la Guerra Civil espanyola.

Cançons dels brigadistes
Brossa Quartet de Corda 
Diumenge 6 de desembre
19 h

Música

Per a tots els públics 10 € 80 min.



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

Alex Mihailovski, nascut a 
Macedònia, viu a Dina-
marca des de 1992. És 
dissenyador i manipulador 
de Mr. Barti, marioneta 
amb un sistema complex 
de construcció amb la 
qual es manté en contínua 
cerca, desenvolupament i 
estudi de la perfecció de 
moviments. Les més de 
quaranta cordes de Barti li 
permeten moure’n el cos 
i expressar sentiments 
d’una manera única.
Sorprenent, divertida i 
tendra resulta la proposta 
d’Alex Marionettes, una 
companyia que sempre 
sap innovar i la qualitat 
artística de la qual és 
inesgotable en recursos 
tècnics.

Mr. Barti
Companyia Alexander Barti 
Diumenge 13 de desembre
18 h

Teatre
familiar

Per a tots els públics 5 € 35 min.



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

La reconeguda actriu Míriam Iscla presenta la història de l’Anna, una dona que treballa 
en un planetari local. Com a astrònoma, sempre recorda als visitants que som en un punt 
perdut de l’Univers i que vivim en un planeta de color blau que gira constantment sobre si 
mateix mentre es desplaça a una velocitat de més de 1.000 quilòmetres per hora. En parla, 
també, a la Maria, la seva filla, que voldria enfilar-se dalt d’un coet i viatjar cap a una altra 
galàxia... Però la vida de l’Anna canviarà quan li diagnostiquin una malaltia que farà que, 
com la de les estrelles, també la llum dels seus ulls s’acabi apagant.

Abans que es faci fosc
Míriam Iscla 
Dissabte 19 de desembre
20 h

Teatre

A partir de 16 anys 10 € 75 min.



(NOMÉS VENDA ANTICIPADA)

Espera és un espectacle 
de circ sobre les expec-
tatives, l’esperança i el 
pas del temps. A partir 
d’una reflexió sobre els 
arquetips de l’imagina-
ri col·lectiu busquem la 
manera de combinar el 
llenguatge actual de la 
recerca acrobàtica amb 
el llenguatge atemporal 
de les tradicions i rituals 
populars. El resultat és 
un espectacle de circ de 
carrer, que proposa al 
públic una experiència 
artística propera, per-
què desitgin participar-hi 
en primera persona i no 
ser-ne espectadors, que 
miren sense ser vistos. 
Espera és un projecte que 
va realitzar una residència 
artística a l’equipament 
Ca n’Humet.

Espera
Companyia de Circo Eia 
Diumenge 20 de desembre
20 h

Circ

Per a tots els públics 5 € 45 min.



Amb el suport de:

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES: 

Anticipada: www.quedat.cat

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.

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

L’Espai Escènic Iago Pericot 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.

Més informació:
cultura@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 51


