
7è Cicle d’humor
als barris de Gràcia

del 19 d’octubre 
al 5 de novembre de 2022



Del 19 d’octubre al 5 de novembre 
Gràcia dona la benvinguda al 7è Cicle 
d’Humor Gràcia Riu. Una iniciativa que 
neix dels equipaments culturals de 
proximitat per reivindicar l’humor com a 
necessitat humana vital i com a eina de 
cohesió social.

El Gràcia Riu vol enriquir l’oferta 
cultural a través de l’humor universal 
i des de la pluralitat d’expressions 
culturals i artístiques. Per això 
equipaments singulars ofereixen un 
cicle nodrit d’activitats  
de música, teatre, exposicions, clubs de 
lectura i més sorpreses que ens faran 
reflexionar i somriure.

Apunteu-vos i participeu en el cicle 
amb més humor del districte!

MÉS INFORMACIÓ A:
ajuntament.barcelona.cat/gracia

 @Bcn_Gracia 
 @districtegracia 
 @bcn_gracia



Ateneu de Fabricació 
DISSABTE, 29 D’OCTUBRE DE 10.30 H A 13.30 H

Humor com a motor de canvi
Ajuda’ns a donar vida a qualsevol personatge 
de fantasia a través d’objectes quotidians i la 
fabricació digital.

Aquests personatges ens ajudaran a trobar 
solucions sostenibles i així combatre el canvi 
climàtic mitjançant l’humor.

Taller adreçat a famílies amb infants  
de més de 8 anys.
Inscripció prèvia a: afabgracia@bcn.cat

CAT Tradicionàrius 
El bar del CAT 
DIMECRES, 19 D’OCTUBRE A LES 21.00 H 

La Taverna del CAT: Lupe Cano, 
Ricardo Cornelius
Xiuh-Xik és un grup de Son Jarocho (música 
tradicional del sud de Mèxic), i s’origina 
als fandangos de la comunitat jaranera de 
Barcelona. Com a artistes escènics interpreten 
música tradicional amb alguns versos propis i 
molt d’humor, que expressen la seva vida en la 
llunyania del seus orígens.

Lupe Cano i Ricardo Cornelius: requinto, jarana, 
marimbol y zapateado

Més informació a www.tradicionarius.cat 
Per reserva de taula: bardelcat@gmail.com



Biblioteca Jaume Fuster
DIMECRES, 19 D’OCTUBRE A LES 18.00 H

Presentació Gràcia Riu i pregó
A càrrec de Vada Retro Teatre i Dinàmics Teatre.

DIMECRES, 19 D’OCTUBRE A LES 18.30 H

Viatges de paraula: “Secretos a 
voces”
A càrrec d’Itziar Rekalde. 

Quin és el límit de la sinceritat? Quin el de la 
discreció? A Vegades no ens diem a nosaltres 
mateixos el que sabem.

DIJOUS, 27 D’OCTUBRE A LES 17.30 H

Tallers de descoberta: “¡Contemos 
5 ranas!”
A càrrec de Pato Mena.

Podran 5 granotes comptar fins a 5? I què pinta un 
pollastre en tot això? Díficil missió que necessita 
l’ajuda d’algu amb ganes de riure’s. 

Conte-taller. Cal inscripció prèvia.

Biblioteca Vallcarca i Els 
Penitents - M. Antonieta Cot 
DIMARTS, 25 D’OCTUBRE A LES 18.30 H

“Curiositats, anècdotes i històries 
divertides de la Història”
A càrrec de Fernando Muñiz, periodista i autor.

Monòleg d’un humor mordaç acompanyat 
d’històries, curiositats, cròniques insòlites, 
casualitats impossibles, anècdotes divertides, 
històries desconegudes i esdeveniments 
increïbles, per a descobrir petits episodis de la 
història poc coneguts i dibuixar un somriure.

Activitat adreçada al públic jove i adult.



BIblioteca Vila de Gràcia
DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE A LES 12.00 H

Lletra petita d’humor: Cicle Gràcia 
Riu 2022 
Espectacle de clown: “La bibliotecària 
despistada”. 

A la Mercè li encanta llegir, els contes i les 
històries d’herois i heroïnes per això es va fer 
bibliotecària. Però és tant entusiasta com 
despistada i de vegades doncs...els llibres cauen 
i els personatges es barregen. Així que les seves 
històries no tenen ni cap ni peus. Aconseguirà 
explicar un conte sencer? Potser necessita la 
vostra ajuda!

A càrrec de Merche Ochoa de Merche 8A & Cía - 
El Rinclowncito.
Públic familiar (aforament limitat).

Centre de Cultura Popular 
La Violeta 
DISSABTE, 22 D’OCTUBRE  A LES 20.00 H

Cafè teatre La Violeta: “Una nit 
improvisada”
A càrrec d’alumnes de l’ITC Barcelona.

DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE A LES 12.00 H

Titelles: “El Patufet” 
A càrrec de Titelles Sebastià Vergès. 
Preu: 5 euros (menors de 3 anys entrada lliure)



Centre Cívic El Coll -  
La Bruguera
DIJOUS, 20 D’OCTUBRE A LES 19.00 H

Taula rodona
75 Anys de carpanta, el personatge més satíric 
de Josep Escobar.

Coneixerem els aspectes més rellevants del 
personatge més satíric del genial artista gràfic, 
Josep Escobar. Un exemple d’humor crític i amb 
mirada social. 

A càrrec de Sergi Escobar, Antoni Guiral, Pepe 
Gálvez i Alfons López.

DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE A LES 20.00 H 

Espectacle d’humor: “Divinas y 
encontradas” 
“Las opinólogas” es una banda femenina en clau 
d’humor feminista i gamberro on quatre dones 
“mil·lenials” aborden temàtiques d’actualitat 
des d’un punt de vista personal a través d’un 
repertori propi influenciat pel flamenc, el jazz i la 
música urbana.

A càrrec de la Cia. “Las opinólogas”. Dins dels 
actes del cicle Barcelona Districte Musical.

Inscripcions a través del web del centre cívic.



Centre Cívic La Sedeta 
DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE A LES 20.00 H

Concert: “Together for the first time”
Blues, rock & humor, amb el sobrino del Diablo i 
Txus Blues.

El Sobrino del Diablo (veu, guitarra, balalaika) i 
Txus Blues (veu, harmònica i ukelele). 

Aquests dos músics, amb una llarga trajectòria 
professional cadascun d’ells, sumen un total 
de 25 CDS editats i més de 3000 concerts. 
Després de uns quants anys coincidint en la 
programació de sales de petit format i algunes 
col·laboracions puntuals en discos, per fi l’any 
2021 donen el pas per fer un show conjunt amb 
cançons dels dos, alguna sorprenent versió de 
blues i rock i una posada en escena divertida que 
mai no deixa indiferent.

DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE A LES 18.00 H

Pinzellades d’humor teatral
Representació de peces curtes a càrrec de les 
companyies Vada Retro Teatre i Dinàmics Teatre. 

Espai Jove La Fontana
DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE A LES 20.00 H

Radiografia
Obra de teatre a càrrec de la companyia 
Biombos. Obra en clau d’humor que pretén, com 
el pròpi nom indica, fer una radiografia de la 
mateixa ràdio, el medi de comunicació. Sempre 
amb un to irònic, converteix allò auditiu en un 
fet també visual! Canvis d’emissores, diferents 
programes i personatges curiosos i grotescos 
que ens faran riure sense parar! 

Totes les activitats son gratuïtes si no 
s’especifica el contrari.
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Biblioteca Jaume Fuster
Pl. de Lesseps, 20
Biblioteca Vallcarca i els Penitets - M. Antonieta Cot
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Ateneu de Fabricació
Carrer del Perill, 8
CAT Tradicionàrius / El bar del CAT
Travessia de Sant Antoni, 6
Centre Cívic El Coll - La Bruguera
Aldea, 15-17
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre de Cultura Popular La Violeta
Maspons, 6
Espai Jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190
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