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TEMPORADA ESTABLE

GENER-MARÇ 2020

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 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.

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES

Anticipada: www.quedat.cat

Taquilla (una hora abans de l’espectacle): 
Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79 
08320 El Masnou
Pagament en efectiu. No s’accepten targetes. 

Si les entrades posades a la venda de manera anticipada s’exhaureixen, 
no hi haurà venda a taquilla, excepte en la programació 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:

Inauguració 
de l’Any Pujadas. 
Presentació de la foto 
vídeo novel·la 
“La plaça d’Ocata”
Divendres 17 de gener
19 h

La sèrie de curts “La plaça d’Ocata” rea-
litza un recorregut per la pintura de Pere 
Pujadas a través de diverses històries 
d’amor que tenen com a escenari racons 
del Masnou, la Costa Brava i moments 
clau de l’art contemporani. Amb direcció 
de Joan Casellas i Victòria Pujadas, i 
Erik Skoogh com a operador de càmera 
i muntatge. 
La projecció del capítol pilot servirà com 
a inici de l’Any Pujadas, efemèride que 
se celebra aquest 2020, coincidint amb 
el centenari del naixement del pintor 
masnoví.

Cinema
i art

FET AL MASNOU

Circ d’hivern: Joc
LACAM
Dissabte 18 de febrer
21 h

Diumenge 19 de febrer
18 h

La llegenda de l’oceà 
Companyia La Follia, de La Teatral
Dissabte 22 de febrer
20.30 h

Diumenge 23 de febrer
19 h

El col·lectiu d’artistes de circ residents al Masnou (LACAM) torna 
a l’Espai Escènic amb la seva proposta anual. En aquesta ocasió 
presenta Joc, amb el qual el públic podrà gaudir dels sorprenents 
números de circ contemporani que els membres del LACAM estan 
portant de gira per places i escenaris de tot el món.

10 € Menors de 12 anys: 5 €50 min. 60 min.

Circ

Teatre

  MARÇ

       1  

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

7 8

1

  FEBRER

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29

De 0 a 2 anys, gratuït De 3 a 12 anys: 5 € A partir de 12 anys: 7 €

Divendres 17 
Inauguració de l’Any 
Pujadas

Dissabte 18
Diumenge 19
Circ d’hivern: Joc

Diumenge 16
La Ventafocs. El musical 
amb ritme dels cinquanta

Dissabte 22
Diumenge 23
La llegenda de l’oceà 

Diumenge 1
Italino Grand Hotel 

Dissabte 7 
Ai, Rateta, Rateta

Diumenge 8
Ashland University 
Jazz Orchestra

Dissabte 21
Cançons dels brigadistes

Dissabte 28
Abans que es faci fosc
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Nosaltres tocàvem música, 
ell era diferent. Allò no exis-
tia abans que ell ho toqués. 
Deia: “No estàs realment 
fotut mentre coneguis una 
bona història i tinguis algú 
a qui explicar-la.” Ell sí que 
tenia una bona història… 
Ell era la seva bona his-
tòria. Delirant, és cert, però 
preciosa. I jo vaig ser el seu 
millor amic. Danny Bood-
man T. D. Lemon Novecen-
to, el millor pianista que ha 
tocat mai a l’oceà.

Gratuït 45 min.



TEMPORADA ESTABLE

Abans que es faci fosc
Míriam Iscla. Direcció: Pep Pla
Dissabte 28 de març
20 h

La Ventafocs. El musical amb ritme 
dels cinquanta
La Roda
Diumenge 16 de febrer
18 h

Italino Grand Hotel
La Tal 
Diumenge 1 de març
18 h

Ai, Rateta, Rateta
Replà produccions
Disabte 7 de març
18 h

Ashland University Jazz Orchestra
Diumenge 8 de març
18 h

Cançons dels brigadistes
Brossa Quartet de Corda
Dissabte 21 de març
20 h

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’Uni-
vers i que vivim en un planeta de color blau que 
gira constantment sobre si mateix mentre es des-
plaça 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.

“No sabem d’on venim. Som aquí. Les coses 
no són iguals avui que demà. L’Univers és en 
moviment constant. Les nostres vides també. 
Som part del moviment. La ductilitat en el canvi 
constant de la nostra existència és essencial per 
sobreviure. Busquem trobar sentit a allò que ens 
passa, a què fem aquí i al perquè i al com i al 
quan i tot són preguntes!
Ser valenta. Ser conscient en la pèrdua. Ser feliç 
en la trobada. L’únic punt fix que tenim som no-
saltres. Som el nostre referent, portem un bagatge 
infinit, som herència, som llum. Bon viatge.”
Míriam Iscla i Pep Pla

Dotze de la nit. La Ventafocs perd la sabata que la fada protectora 
li ha proporcionat per anar al ball de màscares de l’últim curs. En 
Sam, el receptor de l’equip de beisbol de l’institut, coneix una noia 
misteriosa de la qual queda bojament enamorat. Mentrestant, netejar, 
rentar i cuinar són les tasques imposades per l’autoritària madrastra, 
que menysprea la voluntat que té la nostra heroïna de voler prospe-
rar. Els protagonistes de la història s’adonen que hi ha un objectiu 
que els uneix: aconseguir la beca d’estudis musicals de la Universitat 
de Julliard. En Sam mourà cel i terra per retrobar-se amb la noia, 
aconseguir la beca i viatjar junts per fer realitat els seus somnis.

A l’últim soterrani de l’Italino 
Grand Hotel hi ha la bugaderia. 
Allà, un personatge solitari renta, 
planxa i perfuma els llençols. Viu 
i somia entre la roba i amaga la 
solitud conversant amb les màqui-
nes i jugant amb la seva ombra. 
Una nova oportunitat per gaudir de 
la potència evocadora i transpor-
tadora de les propostes de La Tal, 
plenes d’humor, fantasia, imagina-
ció i poesia visual.

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada 
i avorrida que tothom, des de feia anys, expliqués el seu conte de la 
mateixa manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se en vaga 
indefinida fins que no s’atenguessin les seves peticions de canvi. 
Què va passar?
Doncs vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s’ha canviat.

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES:                 Anticipada: www.quedat.cat                   Taquilla (una hora abans de l’espectacle): Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet

Durant els seus quaranta anys d’història, l’Ashland University Jazz 
Orchestra ha gaudit treballant amb destacades figures internacio-
nals del jazz. Aquesta orquestra interpreta habitualment temes de 
la tradició musical de les big bands. La formació acostuma a fer 
gires per Europa, per la qual cosa el Masnou podrà gaudir de les 
seves interpretacions. Als Estats Units, ha intervingut amb èxits en 
cites com l’East Coast Jazz Festival, el Williamstown Jazz Festival o 
l’Elm-hurst College Jazz Festival. Scott Garlock, amb una llarga tra-
jectòria com a intèrpret, director i docent, és el líder de l’orquestra.

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

10 €10 €

5 € 3 € 3 €

75 min.80 min.

70 min.Recomanat a partir de 5 anys

Recomanat a partir de 6 anys

Recomanat a partir de 6 anys55 min. 60 min.

3 € 90 min. (espectacle amb mitja part)
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