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El Masnou
Del 19 al 23 de juliol de 2016
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Vint estius buscant somriures i rialles

El Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure és un 
esdeveniment que no només ocupa els carrers, les places i les 
platges de la vila, sinó que és una experiència que es viu intensament 
per passar a formar part dels moments més recordats de cada estiu. 
Ha estat així durant totes les edicions que ens han portat fins aquí, 
així que en arribar a un número tan rodó com el d’aquest any tot fa 
esperar que la vivència encara serà més intensa.

Ja són vint edicions d’una convocatòria que busca enriquir els 
estius del Masnou i el Maresme amb propostes culturals que ampliïn 
els horitzons de la realitat gràcies a la imaginació i la fantasia del 
teatre còmic. Artistes d’arreu han instal·lat durant unes hores el seu 
particular món per convidar-nos a conèixer innumerables possibilitats 
d’emocionar-nos a través del riure. Al llarg de tot aquest temps, 
el Festival ha hagut d’anar adaptant-se a una realitat canviant i en 
constant evolució. Per això, en la seva vintena edició, és moment de 
fer balanç. Mirem enrere sense nostàlgia, amb la satisfacció i l’orgull 
de tot allò que hem aconseguit, plegats, la companyia Chapertons 
Teatre Còmic, l’Ajuntament del Masnou i tota la població de la vila. 
Entre tots hem fet un festival de referència per molts motius. 

Per recordar alguns dels moments més especials viscuts en tot 
aquest temps, enguany el Festival es completa amb una exposició. 
I, a més a més, comptarem amb la presència d’alguns dels pallassos 
més populars i reconeguts internacionalment que han format part de 
l’àmplia família del Ple de Riure, que no deixa de créixer. Esperem 
que gaudiu de la programació d’enguany, de la retrobada amb vells i 
nous amics i, sobretot, de la retrobada de coses tan imprescindibles 
com són la imaginació, el somriure i la rialla. Felicitats a tots i 
benvinguts al que, sense cap mena de dubte, serà una festa 
d’aniversari molt divertida. 
 

Neus Tallada  Jaume Oliveras Ernest Tarradas
Regidora de Cultura Alcalde Director artístic (Chapertons)
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DIMARTS 19

12 h · Plaça d’Espanya 
- Mercat Municipal
La calle és nuestra, 
amb l’Always Drinking 
Marching Band & 
Girafes de la cia. 
Xirriquiteula

DIMECRES 20

20 h · Plaça de Ramón 
y Cajal
Cia. Vaques 
Ye Orbayu 

DIJOUS 21

20 h · Plaça d’Europa 
(Port Esportiu)
Circ Vermut
Ni cap ni peus 

22 h · Espai Escènic 
Ca n’Humet
Ple de pallassos: 
Especial 20 anys de 
Ple de Riure amb Toni 
Albà, Tortell Poltrona, 
Marcel Gros, Pep 
Callau i Claret Clown

DIVENDRES 22

20 h · Plaça d’Ocata 
Cia. Teatre Mòbil
Xarivari 

21.30 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata)
Rebuda públic amb
l’Always Drinking 
Marching Band 

22 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata)
Presentador: Marcel Gros
15feet6
Dynamite & poetry

23.15 h · Espai La Mar 
de Riure (platja d’Ocata)
Always Drinking 
Marching Band 

00 h · Escenari La Mar 
de Riure (platja d’Ocata)
Lliurament de premis 
del 4t Concurs 
d’aparadors Plens 
de Riure 
Presentador: Marcel Gros
Las XL
Abandónate mucho

DISSABTE 23

19.30 h · Plaça de la 
Llibertat - plaça de 
Marcel·lina de Monteys 
(itinerant)
Girafes de Xirriquiteula 
& Always Drinking 
Marching Band

20 h · Plaça de 
Marcel·lina de Monteys
Circo Pitanga  
Cordes nupcials

 

22 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata)
Rebuda públic amb
l’Always Drinking 
Marching Band
Presentador: 
Pep Callau  

22.30 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata)
Companyia del Foc 
Ple de foc  

23 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata) 
Presentador: Pep Callau
Paki Paya
Shake, shake, shake
  
23.45 h · Espai Ple de 
Riure (platja d’Ocata)
Marxada al Cabaret 
amb Pep Callau
  
00 h · Escenari La Mar 
de Riure (platja d’Ocata)
Ple de Circ: 
Cabaret LACAM  

01.30 h · Escenari 
La Mar de Riure (platja 
d’Ocata)
Concert 20è Aniversari
amb l’Always Drinking 
Marching Band

PROGRAMA
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Dimarts 19
12 h · Plaça d’Espanya - Mercat Municipal (itinerant)
Dissabte 23
12 h · Plaça de la Llibertat - plaça de Marcel·lina de Monteys 
(itinerant)

 Xirriquiteula Teatre · Girafes 
Acompanyats de l’Always Drinking Marching Band

Una proposta delicada i elegant que ens suggereix una altra manera de veure la 
ciutat. Dues girafes i el seu cadell es passegen per la ciutat i ens submergeixen 
en una atmosfera onírica i silvestre. Espectaculars i vistoses, avancen en silenci 
comunicant-se amb el públic que se’ls acosta i al qual sorprenen. 



Dimecres 20
20 h · Plaça de Ramón y Cajal 

Cia. Vaques · Ye Orbayu 
“Deixant-nos travessar pel singular imaginari de la nostra “tierrina” asturiana 
hem construït una deriva humorística i cosit amb fils de circ tots aquests 
trossos de nosaltres en escena… esperem ser com l’orbayu, lleugers, gairebé 
imperceptibles, però amb la ferma pretensió de calar-vos fins als ossos”. 
Artistes: Jorge Albuerne i José Luis Redondo.
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Dijous 21
20 h · Plaça d’Europa (Port esportiu) 

Circ Vermut · Ni cap ni peus 
Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir dels entrebancs que 
ells mateixos es busquen amb accions quotidianes, com pot ser seure en una 
cadira, penjar una jaqueta o pintar un quadre. Un espectacle de circ i pallasso, 
potent i amb moltes disciplines: la roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació 
d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. 
Artistes: Jordi Mas i David Candelich.
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Dijous 21
22 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

Ple de pallassos: Especial 
20 anys de Ple de Riure 
Toni Albà, Tortell Poltrona, 
Marcel Gros, Pep Callau, 
Claret Clown 
Un espectacle especial, una trobada d’amics del Ple de Riure que al llarg 
d’aquests 20 anys ens han fet gaudir del seu art per fer riure, uns grans 
pallassos, una cimera de l’humor, un fart de riure a Ple de Pallassos, ocasió 
única per reunir alguns dels millors pallassos del país en un mateix escenari.
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PUNTS DE VENDA 
D’ENTRADES

Taquilla:  (1 hora abans 
de l’espectacle) Espai 
Escènic Ca n’Humet

Anticipada: www.quedat.cat

Espectacle
de pagament

15€ 



88

Divendres 22
20 h · Plaça d’Ocata 

Cia. Teatre Mòbil · Xarivari  
Xarivari és un desconcert, una veu perduda en l’espai, un pianista desconcertat 
per un cantant famós, una marioneta independent, un gos d’atura, dos 
pagesos aturats i més de tres xais castellers, un venedor de veus, una parella 
d’enamorats d’alçada…
Artistes: Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig.
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Divendres 22
22 h · Espai Ple de Riure (platja d’Ocata)

15feet6 · Dynamite & poetry 
Presentador: Marcel Gros

Quatre acròbates ens oferiran una actuació explosiva que ens farà saltar fora 
del nostre seient. El risc és un element necessari, però tot és complementarà 
amb una dolça mescla d’humor i poesia.
Artistes: Thomas Dechaufour, Tain Molendijk, Richard Guineu i Jasper D’Hond.
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Divendres 22
00 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata) 

Las XL · Abandónate mucho 
Presentador: Marcel Gros

Abandónate mucho és un espectacle musical i teatral que deconstrueix el 
mite de l’amor romàntic. En un viatge sincer i divertit ens descobrim com a 
princeses, cupletistes, jonquis, meditadores, seductores... Totes i cap. 
Des de la comprensió de la incomprensió.
Amor sense fi!
Artistes: Nía Cortijo i Marta Sitjà.
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Dissabte 23
20 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys 

Circo Pitanga · Cordes nupcials 
Una parella ingènua es prepara per al moment més important: les seves 
noces. Però les presses i el destí els emboliquen en un cúmul de bufonescos 
esdeveniments. Només la picardia d’Ella i la fortalesa d’Ell aconseguiran 
portar-los a un final… feliç?
Artistes: Loïse Haenni i Oren Schreiber.
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Dissabte 23
22.30 h · Espai Ple de Riure (platja d’Ocata) 

Companyia del Foc · 
Ple de foc 
Espectacle pirotècnic i musical on les espurnes faran acrobàcies i la llum 
i els colors acompanyats de la música ens endinsaran en un món màgic i 
espectacular.
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Dissabte 23
23 h · Espai Ple de Riure (platja d’Ocata) 

Paki Paya · Shake, shake, shake 
Presentador: Pep Callau

Dos pals, una estructura de 6 m d’alt i… Tony! En busca de la parella ideal,Tony 
Fumé escollirà una “pobra voluntària” perquè faci realitat els seus deliris més 
estrafolaris.
Artistes: Noemí Diaz i Adrià Mascarell.
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Dissabte 23
00 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata) 

LACAM · Ple de Circ: 
Cabaret LACAM 
En ocasió dels 20 anys de Festival Ple de Riure, Lacam (Col·lectiu d’artistes 
residents al Masnou) reuneix un elenc d’artistes de circ de trajectòria 
internacional que han escollit el Masnou com a lloc per viure-hi i centre de 
trobada artístic i humà.
Artistes: Mariano Carneiro, presentador i manipulador d’objectes / 
Pablo Domichosky, equilibris de mans / Antonia González, antipodisme / 
Lotta and Stina, partner rola bola / Marco Lissia, clown i acrobàcia / 
Alberto Solano, bicicleta acrobàtica.
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Dissabte 23
01.30 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata) 

Always Drinking Marching 
Band · Concert 20 anys de 
Ple de Riure 
En el seu 20è aniversari, el Ple de Riure recupera una de les bandes mítiques del 
festival amb el seu divertit xou musical itinerant. Trobareu la banda tots els dies 
del festival! 
I l’últim dia la banda serà l’encarregada del concert final, que celebrarà els 20 
anys de festival amb la seva combinació explosiva d’humor, ironia, crítica social 
amb bases electròniques, samplers sorprenents i versions hilarants.



Col·lectiu 
LACAM

Ho organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Gestió artística i tècnica:

ns
ns

Aparadors

Del 15 al 23 de juliol passeja’t i riu 
amb els aparadors Plens de Riure

Del 19 al 21 de juliol entra 
a www.elmasnou.cat i vota

Casa de cultura i Carrer Barcelona

Inauguració: 19 de juliol, 
a les 20 h, Casa de Cultura

Fins el 24 de juliol

4t concurs 
d’aparadors de comerços 
i restauradors del Masnou

Exposició 
20 anys 
de Ple 

de Riure

www.plederiure.cat            


