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Del 17 al 21 de juliol de 2018

XXIi Festival de Teatre Còmic del masnou
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Arriben les càlides nits d’estiu i, en paral·lel, aquelles ganes de 
passar llargues vetllades a la fresca i en bona companyia. 
A mitjan juliol, durant uns dies, al Masnou ja és tota una tradició 
fer-ho entre malabaristes, músics, acròbates, còmics, funàmbuls 
i artistes ben diversos, envoltats de focus, colors, llums i sorra. 
I de tot de masnovins i masnovines, petits i grans, que els 
acompanyem, amb ganes de riure i de gresca, de deixar-nos 
sorprendre, de passar-ho bé. Benvinguda la vint-i-dosena edició 
del Festival de Teatre Còmic Ple de Riure. Un cop més, gràcies 
a tothom qui la fa possible. A gaudir-ne! 

Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde

Amb la vint-i-dosena edició del Ple de Riure, tanquem el 
cicle festiu de l’estiu al Masnou. Un festival de teatre còmic, 
humor, música, acrobàcies i circ que omple places i carrers 
d’espectacles per compartir amb família i amics, i dinamitzat 
pel conegudíssim masnoví Trenatroman, que hi posarà un 
punt de màgia i humor amb el seu discurs. Una programació 
excel·lent que manté el nivell any rere any amb companyies i 
artistes d’àmbit local, nacional i internacional. Per acabar amb 
la tradicional cloenda a la platja il·luminats per la Companyia del 
Foc i ballant a ritme de Toreros Muertos. Gràcies a tots i totes els 
que feu possible el Festival. Sense vosaltres no seria el mateix. 
Gaudiu del Ple de Riure!

Neus Tallada i Moliner
Regidora de Cultura



Programa

(TOTS ELS ESPECTACLES SÓN GRATUÏTS)

  Dimarts 17 

Yee Haw! 
La Banda de Otro 
Plaça de Miquel Martí i Pol
11 h

  Dimecres 18 

Manneken’s Piss 
Campi qui Pugui Produccions 
Plaça de Ramón y Cajal 
19 h

  Dijous 19 

Motosikai 
Race Horse Company 
Plaça de Marcel·lina de Monteys 
19 h

  Divendres 20 

Taller de Circ a les Golfes 
Cia. Els Herrerita 
Espai Escènic Ca n’Humet 
17 h

The Flamingos 
Cia. Els Herrerita 
Plaça d’Ocata 
20 h

Las gallegas 
Cia. Lolita Corina 
Platja d’Ocata 
(escenari La Mar de Riure) 
22.30 h

Tenors
Illuminati 
Platja d’Ocata 
(escenari La Mar de Riure) 
23.30 h

  Dissabte 21

El primer concert
Oriol Boixader, Oriolo 
Espai Escènic Ca n’Humet 
19 h

Furieuse Tendresse 
Cirque Exalté 
Platja d’Ocata 
22.30 h

Piromusical Zoloriscos 
Cia. del Foc 
Platja d’Ocata 
23.30 h

Tour Bicicleta Estàtica 2018
Los Toreros Muertos
Platja d’Ocata 
(escenari La Mar de Riure) 
00 h
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 Dinamització de places 

 Trenatroman
Abans dels espectacles a les places, Trenatroman tornarà a crear moments 
màgics, aquest cop trets del seu barret amb música, faula i mentalisme.

  Dimecres 18, dijous 19 i divendres 20     Places
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 Yee Haw! 

 La Banda de Otro
Res no sabem amb exactitud sobre aquesta banda o l’origen dels seus 
membres. Més a prop de la llegenda que de la realitat, es diu, entre d’altres 
coses, que el seu origen és en algun punt a l’oest d’Andaluisiana. De ben 
jovenets, s’escapen amb el circ, fet que podria explicar les seves habilitats 
malabarístiques, encara que per alguna raó decideixen fer-se passar per 
músics. Com si fossin fugitius, van sempre maquinant algun cop que quasi 
sempre acaba rebent algun d’ells.

Durada de l’espectacle: 50 minuts

  Dimarts 17     11 h / Plaça de Miquel Martí i Pol
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 Manneken’s Piss 

 Campi Qui Pugui Produccions
Campi Qui Pugui ens presenta una instal·lació artística còmica i 
multidisciplinària que s’inspira en la font Manneken Pis de Brussel·les. Ha 
arribat el moment d’inaugurar la nova font de la ciutat. Bronze, llum i aigua. 
I unes figures molt especials, aparentment immòbils. Realisme i surrealisme; 
estètica, moviment, sorpreses i interacció amb el públic.

Durada de l’espectacle: 30 minuts

  Dimecres 18     19 h · Plaça de Ramón y Cajal
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 Motosikai  

 Race Horse Company
La companyia finlandesa Race Horse, amb el seu trepidant Motosikai, ens 
ofereix una proposta carregada d’humor i infinits trucs acrobàtics amb una 
simple furgoneta plena de sorpreses. Aquest versàtil espectacle de circ al 
carrer arriba al Masnou després d’haver estat representat en nombrosos 
festivals d’arreu del món.

Durada de l’espectacle: 45 minuts

  Dijous 19     19 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
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 Taller de Circ a les Golfes 

 Cia. Els Herrerita
Una proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats i que 
té com a propòsit el descobriment de les diferents tècniques de circ (trapezi, 
pista de monocicles, fil de funambulisme, diàbolos, plats xinesos, pilotes, 
anelles, maces i jocs d’equilibri).

Durada del taller: 120 minuts

  Divendres 20     17 h · Espai Escènic Ca n’Humet
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 The Flamingos 

 Cia. Els Herrerita
The Flamingos és un espectacle de circ per a tota la família en què els 
malabars, l’humor i els monocicles són les eines dels artistes per ficar-se el 
públic a la butxaca. Acords i desacords seran constants entre uns artistes 
incapaços de dissimular les seves desavinences en públic i faran que sobre 
la marxa la funció no s’aturi.

Durada de l’espectacle: 60 minuts

  Divendres 20     20 h · Plaça d’Ocata
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 Las gallegas 

 Cia. Lolita Corina
A la frontera entre el teatre còmic i el clown, Las gallegas ens descobreixen la 
seva particular visió d’un viatge a través de la mort. Apareixen a l’escenari del 
seu propi funeral ingènues a la seva nova realitat. Lolita i Corina s’adapten 
sense complexos a qualsevol esdeveniment, se sorprenen de secrets ocults i 
gaudeixen de nous alliberaments. 

Durada de l’espectacle:  60 minuts

  Divendres 20     22.30 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata)
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 Tenors 

 Illuminati
Ser tenor és molt dur. Sempre al límit. Sempre més amunt. Sempre més fort. 
Sempre més llarga, la nota. I en el moment més inesperat, el gall. Gàrgares, 
farigola i bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió exacerbada, melodies 
inoblidables, lirisme excels que desemboca en la raó de l’existència del tenor: 
l’agut que el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la misèria. Reunits, per fi, un 
cop més, els Tres Tenors han trobat un forat en les seves atapeïdes agendes 
internacionals per acudir a la ineludible cita amb el Ple de Riure. En aquest 
concert ens oferiran un recull de les més belles i conegudes melodies d’avui 
i de sempre.

Durada de l’espectacle: 70 minuts

  Divendres 20     22.30 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata)   Divendres 20     23.30 h · Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata)
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 El primer concert 

 Oriol Boixader, Oriolo
A través de la comicitat i amb exemples pràctics, Oriolo teixeix una teoria 
molt particular sobre l’origen i la utilitat de la música. Un espectacle amb la 
música com a protagonista en què Oriolo és mestre, bufó, músic i excèntric. 
El primer concert és la trobada d’un veritable músic amb la seva ànima 
d’autèntic pallasso.

Durada de l’espectacle: 50 minuts

  Dissabte 21     19 h · Espai Escènic Ca n’Humet
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 Furieuse Tendresse 

 Cirque Exalté
Furieuse Tendresse és un crit, un espectacle joiós nascut per expressar la 
intensitat de la vida i el moment, una invitació a sacsejar l’ésser humà a 
través del circ i els extrems. La companyia francesa Circ Exalté ens presenta 
amb el seu espectacle un rugit d’acrobàcies intenses i poesia frenètica, 
celebrant la llibertat sobre un fons de rock.

Durada de l’espectacle: 45 minuts

  Dissabte 21     22.30 h · Platja d’Ocata



14141414

 Piromusical Zoloriscos 

 Companyia del Foc
Els zoloriscos, o espurnes que s’escapen del tronc gairebé sense desprendre 
flames, seran el fil conductor de l’espectacle piromusical amb què, un any 
més, La Companyia del Foc omplirà de color i música el Ple de Riure amb les 
seves estructures artesanals instal·lades a la sorra de la platja d’Ocata.

Durada de l’espectacle: 15 minuts

  Dissabte 21     23.30 h / Platja d’Ocata
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 Tour Bicicleta Estática 2018 

 Los Toreros Muertos
Quinze anys després, Pablo Carbonell torna al Ple de Riure. Aquest cop, 
amb la seva mítica banda Los Toreros Muertos, per tornar a demostrar que 
l’humor és el millor conservant per mantenir l’esperit d’una banda de rock & 
riures que reapareix a l’escenari amb un repertori actualitzat, un so molt més 
potent, una presència escènica que incideix en allò més teatral i sense ni una 
mica de nostàlgia.

Durada del concert: 75 minuts

  Dissabte 21     00 h / Escenari La Mar de Riure (platja d’Ocata)



Ho organitza: Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

ns
nsAparadors

Del 16 al 21 de juliol, passeja i riu 
amb els aparadors Plens de Riure

Del 17 al 20 de juliol, entra 
a www.elmasnou.cat i vota

6è concurs 
d’aparadors de comerços 
i restauradors del Masnou

www.plederiure.cat
@plederiure

www.facebook.com/plederiure
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Escenaris
1. Escenari La Mar de Riure 

(platja d’Ocata davant del 
baixador de RENFE).

2. Plaça de Miquel Martí i Pol.
3. Plaça de Ramón y Cajal.
4. Plaça de Marcel·lina de 

Monteys.
5. Plaça d’Ocata.
6. Espai Escènic Ca n’Humet 

(carrer de Fontanills, 77).


