
Del 15 d’octubre al 5 de novembre 
Gràcia dona la benvinguda al 6è 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!

6è Cicle d’humor
als barris de Gràcia
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ACTE INAUGURAL

del 15 d’octubre 
al 5 de novembre de 2021

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
Casal de Barri Can Carol 
Cambrils, 24
Centre Artesà Tradicionàrius
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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Travessera de Dalt

TravesseradeGràcia

Biblioteca Vallcarca i els 
Penitets - M. Antonieta Cot
DIMECRES, 13 D’OCTUBRE A LES 18.30 H 

Mites de Grècia amb molta gràcia, 
d’Arnau Vilardebò 
Espectacle d’històries curtes i còmiques de 
la Mitologia Grega. El grecs antics van copiar, 
transformar i també inventar les històries 
mitològiques que corrien en el seu temps, 
aconseguint fer-ne un tractat de psicologia 
humana. En les seves divinitats van projectar les 
seves pròpies virtuts i els seus propis defectes. 
Déus, dees i personatges heroics apareixeran i 
desfilaran al davant nostre per fer-nos de mirall 
humorístic de glòries i misèries de la Humanitat.

A càrrec d’Arnau Vilardebò.
Espectacle per adults. 

MÉS INFORMACIÓ A:
ajuntament.barcelona.cat/gracia

 @Bcn_Gracia 
 @districtegracia 
 @bcn_gracia

Totes les activitats son gratuïtes si no 
s’especifica el contrari.
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Biblioteca Jaume Fuster
DIJOUS, 28 D’OCTUBRE A LES 18.30 H

Concert Ay madre
Presentació en format íntim del concert Ay madre. 
Ay madre és l’explosió de la veu de la Nuri Total 
més el piano d’en Gregori Ferrer que parlen sobre la 
maternitat. Cançons tendres, cançons crues, cançons 
amb molt d’humor i cançons que no fan gota de gràcia. 
Ens interpretaran cançons del seu últim llibre-disc 
com: La gente pesada, Ja us ho fotreu o El meu temple.

El llibre-disc (Pol·len edicions, 2021) hi trobem totes 
les cançons gravades a Escalera Estudio per Tomás 
Feres i masteritzat a Grabaciones Silvestres per Marc 
Parrot. Les il·lustracions són de l’Aina Sallés.

A càrrec de: Nuri Total (percussió corporal) i Gregori 
Ferrer (piano i acordió).
Inscripcions in situ per ordre d’arribada fins a 
completar aforament.

Centre Cívic El Coll - La Bruguera
DEL 7 AL 29 D’OCTUBRE 

Exposició “13 Rue del Percebe:  
60 anys de rialles”
La mítica creació del mestre Ibáñez, fa 60 anys que 
va veure la llum. Volem retre homenatge a una de les 
sèries del còmic del nostre país, més reconegudes i 
divertides de tots els temps i publicada a les revistes 
de l’editorial Bruguera. 

Inauguració: Divendres 7 d’octubre, a les 19.00 h, amb 
una taula rodona sobre la temàtica.

DIJOUS, 14 I 21 D’OCTUBRE DE 16.30 A 18.00 H 

Taller: Eines per estimular el sentit de 
l’humor
Taller que té per finalitat l’humor com a eina bàsica 
per gestionar el nostre dia a dia. Riure més per a viure 
millor. 

A càrrec d’Angelita Balcazar.

DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE A LES 20.00 H

Vespre d’humor amb l’humorista  
Toni Cano
De la tele al Coll amb l’artista Toni Cano. Espectacle 
d’humor per a adults on no podràs parar de riure.

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE A LES 20.00 H

Espectacle d’humor: “Tal com sóc” 
A l’agència de contactes el coneixen com el número 29 
i avui ha arribat el gran dia. Li toca promocionar-se i 
es presenta davant nostre tal com és. Amb un munt de 
certeses, dubtes, il·lusions i desenganys. Què potser és 
diferent? És especial, que és molt diferent! Bon humor i 
riure assegurats! 

A càrrec de la Cia. Pere Hosta (dins del cicle Barcelona 
Districte Cultural).
Per a reserves i més informació: www.districtecultural.
barcelona

Centre Artesà Tradicionàrius
DIMECRES, 20 D’OCTUBRE A LES 20.00 H

La Taverna del CAT
La 23a edició de La Taverna del CAT acull duets de músics 
excepcionals, els quals aprofiten per provar els seus 
nous sons i els seus directes en un entorn de proximitat i 
donar-se a conèixer; en un ambient distès, en un ambient 
que en diem “de taverna” al Bar del CAT.

Inscripció prèvia a: bardelcat@gmail.com

DIUMENGE, 24 D’OCTUBRE A LES 19.00 H

Fenya Rai! / CAT Tradicionàrius
El cicle Gràcia Riu 2021 acull la presentació del disc Plaça 
Major dels Fenya Rai!. Un grup irreverent, canalla i fresc, 
que passa el cançoner popular pel seu propi taller de 
planxa i pintura, i fa que la gent d’avui escolti cançons que 
poden tenir dos cents anys.

Preu: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

Biblioteca Vila de Gràcia
 
DILLUNS, 25 D’OCTUBRE A LES 17.30 H

Lletra Petita: Contes per riure
Un viatge rialler ple de contes i fantasia.

A càrrec de: Gina Clotet - Umpalumpa (+ 4 anys).
Inscripció prèvia a: b.barcelona.vg@diba.cat, 
presencialment a la biblioteca o per telèfon 932847790.

Centre Cívic La Sedeta
DIMECRES, 27 D’OCTUBRE

18.00 H

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

20.30 H 

Concert de Txus Blues & César Canut
Amb un estil propi i genuí, aquest duo de recent creació 
reconverteix qualsevol cançó, sigui d’un estil o d’un altre, 
a un format que parteix del blues acústic. Les seves 
lletres, plenes d’ironia i de sentit de l’humor, desperten 
les riallades del públic assistent.

A càrrec de: Txus Blues (veu, harmònica, ukelele i guitarra 
acústica) i César Canut (guitarra i cors).
Inscripció prèvia al web del centre, presencialment o per 
telèfon 932073703 / 934591228.

Centre de Cultura Popular  
La Violeta
DE L’1 AL 31 D’OCTUBRE

Exposició: “Castellets i titelles” 
Presentació: Dissabte 2 d’octubre a les 18.00 h, a càrrec 
de Titelles Vergès.
Inscripció prèvia a: administracio@lavioleta.cat

DIUMENGE, 17 D’OCTUBRE A LES 12.00 H

Titelles: “El retorn dels putxinel·lis” 
A càrrec de: Titelles Sebastià Vergès. 
Preu: 4 € (menors de 3 anys entrada lliure). Inscripció 
prèvia a: administracio@lavioleta.cat

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE A LES 20.00 H

Cafè teatre La Violeta:  
“Taula d’acudits i monòlegs” 
Acudits a càrrec del Grup de Diàleg Interreligiós de 
Gràcia i monòlegs a càrrec dels alumnes de Stand Up 
Academy Barcelona. 

Inscripció prèvia a: administracio@lavioleta.cat

Espai Jove La Fontana
DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE A LES 18.00 H 

Espectacle de màgia del mag Davsu
Espectacle de màgia en clau humorística a càrrec del 
mag Davsu. 

Esdeveniment per a tots els públics, adreçat 
especialment a joves. 
Inscripció prèvia a: https://lafontana.org

Casal de Barri Can Carol 
DIVENDRES, 5 DE NOVEMBRE 17.00 H

Dia internacional dels pallassos
Vine a gaudir d’una tarda de nassos i somriures 
dinamitzada pels pallassos Tonitom. Hi trobareu uns 
tallers d’automaquillatge, globoflèxia, fotoclown i 
moltes més sorpreses.

Els tallers es portaran a terme a l’aire lliure (plaça).
Inscripcions in situ per ordre d’arribada fins a 
completar aforament.


