
PROGRAMACIÓ 

Dijous 15 de juliol  

Duo Laos
Otros aires
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal
Hora: 19.30 h

Divendres 16 de juliol

Cia. Anna Confetti
A la fresca
Lloc: Plaça Nova de les Dones del Tèxtil
Hora: 19.30 h

Cia. Yllana
The Primitals
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet 
Hora: 22 h

Dissabte 17 de juliol

Cia. Bot Project
Collage
Lloc: Placeta de Ca n’Humet
Hora: 19.30 h

Cia. Yllana
The Primitals
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot 
Ca n’Humet
Hora: 22 h 

15-17 / juliol / 2021

Ho organitza:

La XXIV edició del Festival de Teatre Còmic 
Ple de Riure arriba en format reduït i adaptat, 
després de l’obligada suspensió del 2020, per 
motius obvis. 
Enguany la diversió es trasllada principalment 
a l’Espai Escènic Iago Pericot. Els espectacles 
a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil i a la 
plaça de Ramón y Cajal, a la fresca, però, 
fan perviure l’essència d’aquest festival al 
carrer del Masnou, i ens permetran retrobar 
sensacions de llibertat, estiu i rialles. 
Gaudiu molt d’aquesta nova edició del Ple 
de Riure, preludi de la vint-i-cinquena, que 
esperem que recuperi el format i l’escenari 
habituals.  

Jaume Oliveras i Maristany 
L’alcalde 

Totes les representacions es duran a terme complint les 
mesures de seguretat per evitar la propagació de la COVID-19. 
Si us plau, ajudeu-nos a combatre-la seguint les instruccions 
que marqui l’organització.

Amb el suport de:

Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
Plaça de Ramón y Cajal

Plaça Nova de les Dones del Tèxtil



Dijous 15  
Plaça de Ramón y Cajal
19.30 h

Divendres 16  
Plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil 
19.30 h

Divendres 16 i dissabte 17  
Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet
22 h

Dissabte 17   
Placeta de Ca n’Humet
19.30 h

Una combinació d’acrobàcies, tango i comèdia. Un viatge 
a l’univers simbòlic argentí, amb molt d’humor. 
Mercedes i Pablo, 
el Duo Laos, residents 
al Masnou, fan una 
metàfora en el seu 
espectacle de la 
necessitat constant de 
ser flexibles per adaptar-se 
a unes circumstàncies 
socials i globals no 
sempre favorables.

Durada: 30 minuts

Teatre còmic de carrer. 
Tres personatges i una cadira 
gegant surten a prendre la 
fresca i generen diverses 
situacions còmiques al llarg del 
seu recorregut pels carrers. 
A mesura que van coneixent
les particularitats 
de la vila que visiten,
es van generant 
escenes quotidianes 
i alhora surrealistes, 
que, portades a l’extrem, 
esdevenen còmiques.

Durada: 50 minuts

Quatre aborígens d’un planeta que podria ser el nostre 
reclamen l’escenari, disposats a conquerir el 
públic, sempre vessant música 
de mil gèneres diversos que 
han anat absorbint en els seus 
viatges per l’espai i el temps. 
Els seus protagonistes 
defineixen l’espectacle 
com una esbojarrada 
comèdia musical a 
cappella, en què cada 
un d’ells ha de dir la seva, 
amb un discurs no 
sempre comprensible, 
però sí estimulant i divertit.  

Durada: 100 minuts
Preu: 5 €

Dos homes suspesos en l’aire es disposen a tirar-se a la 
piscina amb la seriositat i la rigidesa que exigeix el guió. 
En un primer moment, tot surt com estava previst. 
Però, ben aviat, les ànsies de rebel·lió s’apoderen dels 
protagonistes d’aquesta història. Entre bot i bot, el duet 
d’artistes imposa les seves normes, i crea situacions 
còmiques i esbojarrades amb l’objectiu d’engendrar el seu 
propi espectacle. 

Durada: 40 minuts

Duo Laos
Otros aires

Cia. Anna Confetti
A la fresca

Cia. Yllana
The Primitals

Cia. Bot Project
Collage

Aforament limitat. 
Adquisició d’entrades 
al portal www.quedat.com

Aforament limitat. 
Adquisició d’entrades 
al portal www.quedat.com

Aforament limitat. 
Adquisició d’entrades 
al portal 
www.quedat.com

Aforament limitat. 
Adquisició d’entrades al portal www.quedat.com

Hi col·labora:


